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HUMAAN, HUMANITAIR,
HUMANISTISCH
Bovenstaande woorden willen nog wel eens verwarring opleveren.
Kwam er ooit een telegram uit ex-Joegoslavië \','aarin gesproken v•.-erd
over over het sturen van "humane" geestelijke verzorging, onlangs von-
den wc een uitspraak over het blad van de "humanitaire" geestelijke
verzorging. Nu vindt de redactie van EGO, tijdschrift van de humanis-
tisch geestelijke verzorging bij de krijgsmacht, het woord humanitair
niet van toepassing op zich zelf, en wc mogen toch hopen dat elke gees-
telijke vcrzorging een humaan karakter hceft; het moment om icts over
deze termcn te zeggen lijkt weI aangebroken.

Dat alle woorden in het nederlands die met hum ... beginnen iets met
mens of menselijk te maken hebben weten de meeste mensen wel. De
drie bijvoeglijke naamwoorden worden verward, omdat ze op elkaar
lijken, omdat de betekenis niet duidelijk is of omdat de spreker/schrij-
vcr het niet zo vecl kan schelen: Latcn we dit laatste niet hopen, cn ze-
kcr niet in verband met uitzending van Nederlandse troepen: humani-
taire hulp is in Bosnië van zeer groot belang, het redt menscnlevens cn
onze troepen zijn daar onder andere om die hulp mogelijk te maken.
Die hulp wordt gegeven uit vele overwegingen, waarbij humane rede-
nen de overhand hebben. Humaan betekent hier iets positiefs: mense-
Iijk=zorg voor elkaar. Het moorden en de etnische scheidingen zijn even
menselijk, helaas, alleen humaan noemen wc dat nu niet bcpaald,

Het woord humanitair wordt ook wel gebruikt voor de basis-rechten
die alle mcnsen hebben: humanitaire rechten, En cr is ook zoiets als hu-
manitair oorlogsrecht. Bcide zaken, waarover nogal wat discussie gaan-
de is op dit moment. Wanneer is er sprake van schending van rechten:
altijd als cr sprake is van gedwongen verplaatsing van mensen, maar
moet je cr niet soms aan meewerken om erger te voorkomcn? \Vanneer
is er sprake van genocide, en maak je je daar mede aan schuldig als je
het niet kunt voorkomen?

Humanisten, en dat zijn alle mensen die zich, zonder ecn beroep tc doen
op een hogere macht, vcrhonden voelen mct humanistische waarden als
respect voor het individu, tolerantie en solidariteit met elkaar, hebben
lich door de eeuwcn druk gemaakt om zaken als: een humane rcchts-
pleging, respect voor de menselijke waardigheid en basisregels voor ge.
lijkwaardige omgang van mensen en volkeren met elkaar.
Zijn cr in de geschiedenis momenten geweest waarop enig optimisme
over de menselijke samenleving gerecht\-'aardigd leck, dat is zeker nu
nict het geval. Hierboven zijn slechts enkele van de meest gruwelijkc
vragen ~enoemd, waar met name militairen en hulporganisaties in oor-
logsgeblcden mee geconfronteerd worden. Hct is een menselijke zwakte
te blijven doorgaan over de schuldvraag, zoals in het geval van
Dutchbat in Srebrenica.

Vuile handen maken we allemaal, zei de voorzitter van Artsen wnder
Grenzen op een symposium van het Humanistisch O\-'crleg
.Mensenrechten over" .Menscnrechten in voormalig Joegoslavië tussen
humanitaire hulp en ethnic c1eansing" . .Ic moet cr alleen heel goed over
nadenken, vooraf en achteraf, hoc vuif en die discussie vooral blijven
voeren, Er zijn namelijk geen antwoorden die voor eeuwig geldig zijn,
mensen blijven mensen, en juist daarom zal de humanistisch geestelijke
verzorging blijven proberen in haar werk aan deze discussie een he-
schciden bijdrage te leveren.

Redactie



HET STATIONSSCHIP DE VAN AMSTEL
EN ST.MAARTEN

Het is vandaag 20 oktober 1995 cn ik ben aan boord van Hr. Ms. Van
Amstc1, ccn M-Frcgat, afgemeerd aan de RIMA steiger van Marine Basis
Parera te Curacao.
Ik bevind me in de hut van Sgt. Naalden Uack). \Vc hebben elkaar voor het
eerst ontmoet tijdens de chaos op het vliegveld Juliana van St,l\laartcn.
Onze tweede ontmoeting was op landhuis AsccncÎon waar ik een introduc-
tie-cursus verzorgde over de cultuur en de geschiedenis van Curaçao voor
opvarenden van de van Amstel.
Tijdens deze dag hebben wc flink nagepraat over St.Maarten cn besloten we
dit op papier te zetten, omdat wc in onze optiek toch een bizarre maar unie-
ke ervaring konden delen.

• Achtergrond
Jack is 40 jaar cn bijna 25 jaar werk-
zaam bij de KM. Hij begon Jus op z'n
16e bij deze baas. Van deze 25 jaar was
hij er 21 aan boord van een schip g('-
plaatst waarvan de laatste tw('e jaar op
Je van Amstel. Jack zit aan de maximum
looptijd als sergeant en heeft geopteerd
voor e('n majoorsfunctie aan de wal bij
het havencoördinatie cemrum. Als dat
doorgaat dan zou dat b('tekenen dat hij
drie jaar op de wal zou kunnen blijven

('n wat meer tijd aan z'n gezin kan beste-
den. Hij heeft drie kinderen waarvan de
oudste 18 jaar is ('n de jongste 9.
Dit is nOTa bene pas z'n eerste 'west-
trip'. Z'n vrouw kan niet naar Curaçao
komen zodat een tllssemijds wederzien
niet tot de mogelijkheden behoort. Dat
maakt h('t leven aan hoord niet altijd
eveo makkelijk. Jack vervult aan boord
de functie van assistent luchtverdedi-
gingsofficier. Dat heeft te maken met
luchtbeeldopbouw en wapeninzet.

Om z'n gedachten te verzetten heeft Jack
een aantal zaken opgepakt zoals
coachen van het voetbalteam en hij is de
videofilmer van het schip. Voor de mid-
term-contaetdag van het thuisfront in
Den Helder had hij een leuke video ge-
maakt en ook van St.Maarten heeft Jack
een videofilm gemaakt die nu te koop is.

• Stationsschip
Normaal gesproken is er altijd een schip
van de Koninklijke Marine aanwezig in
'De West'. Om de zeven maanden wordt
dir 'stationsschip' afgelost. De taken he-
staan voornamelijk uit aanwezigheid
van de krijgsmacht in de Koninkrijks-
delen, counter-drugs operaties varen en
het onderhouden van de operationele
geoefendheid door oefeningen met sche-
pen van andere landen in de Caraïbische
wateten.
In principe is de 'west-trip' de langste
trip die je kum meemaken bij de K1>.1.
Elk schip heef[ in deze zeven maanden
een vast vaar -en oefenprogramma. Zo
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ook de van Amsrel, to(dar de orkaan
Luis reçht op St.;\laanen af~in~.

• Voorbereiding
Het hegon allemaal hij het vertrek uit
Costa Rica, maandag 4 september van
her vorig jaar. Wij kregen van de
Commandant te horen dat het schip met
spoed naar Curaçao moest terugkeren
om aldaar de nodige hulpgoederen en
personeel op te halen en daarna direct
koers te zetten naar het hovenwindse ei-
land Sf.~taarten. De gedachte was toen
nog dat het allemaal nogal los zou lopen
omdat er al meer orkanen in dit seizoen
waren voorgekomen. Deze waren zon-
der uitzondering tijdig van koers afge-
weken zondl.t noemenswaardige schade
aan te richten. Het wu dan voor ons al-
leen betekenen dat we het toen aanko-
mende weekend niet in Mexico konden
vertoeven. Het hezoek aan dit land is
normaal een van de hoogtepunten van
deze zeven maanden durende reis.
Niets was mlllder waar toen wij twee
dagen later op woensdag 6 septemher de
eerste schademeldingen ontvingen ter-
wijl de laatste flarden van de orkaan
Luis nog over de Bovenwindse eilanden
trokken. De opsomming van de schade
was zo omvangrijk, dat menigeen aan
hoord ziçhzelf al dagenlang lijken zag
hergen en gewonden verzorgen, al werd
dit niet hardop gezegd. Aan de hand van
deze meldingen heeft het commando
toen zijn plan getrokken en de heman-
ning gehricfed. Als eerste werd de (Om-
mandocentrale omgetoverd tot crisis-
centrum en werd technisch personeel in
groepen verdeeld om direct bij aan.
komst aan land een crisisçentrum op te
zetten en dit zo spoedig mogelijk te
voorzien van electra en communicatie.
Bij een tussenstop in de haven van
Curaçao kregen we veel hulp-goederen
aan hoord te verstouwen. Ook veel
hulpverleners van verschillend pluimage
zoals mariniers, Antilliaanse militie,
Rode Kruis personeel en extra technis(;h
personeel van ~IB l'arer;1 moesten bij
ons aan hoord ondergebracht worden
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en voeding krijgen. Voordat wij dit alles
woensdag ochtend in alle \"Toegte aan
boord kregen, hadden wij ruim een dag
de tijd gehad dit voor te hereidelI en ge-
reed te maken.
Zo werden bijvoorbeeld het officiers- en
onderoHiciersdagverblijf omgebouwd
tot slaapruimte en werd de cafetaria de
gezamelijke eetruimte voor eenieder. In
iedere hut werden een of meer veldhed-
den gepla,nst. Opstak els in de mid-
scheeps werden verwijderd om ruimte te
creëren H)Or de Boston \\.halers (soort
landingshoten). Tonnen aangevoerde
hulpgoederen werden door de gehele be-
manning, niemand uitgezonderd, van
hand rot hand doorgegeven en wegge-
stouwd lil de meest ondenkhare ruim-
ren.
Nog diezelfde ochtend hegonnen wij he-
pakt en hezakt de korte rl.'is van tWl.'e
dagen naar het rampgehied.

• ST.Maarten na LUIS.
Twee maanden voordat Luis St Maarten
had getroffeIl, hadden wij dit eens zo
groene eiland met zijn kleurrijke hevol-
king nog aangedaan. l"u waren de hl'u-
wis grauw hruingrijs van kleur, bomen
en struiken die nog oven:ind stonden
droegen geen blad meer. Tot op tiental-
len meters hoogte vertoonde de kust-
strook een grijze hand door het opgesto-
ven zee\vater. In het normaal bruisende
toeristencentrum van Phillipshurg was
het nu doodstil en lag het bezaaid met
puin. Op het cr tegenaan gt'iegen zand-
strand lag nu een op sommige plekken
meters dikke laag opgestuwde zeeho-
demvegetatie te rotten. Overal zag je be-
schadigde woningen en gehouwen, som-
mige l.'en lichte beschadiging aan het
dak, andere weer tot op de fundering
weggevaagd.
Het meest getroffen waren vooral de
krottenwijken, ook wel shanty-towns
genol.'md. De plekken waar deze hadden
gestaan waren nog het hest te vergdij-
ken met een 'oer-Hollandse' vuilnishelt,
de geur was na enkele dagen bij een tem-
pl.'ratuur van boven de dertig graden na-

venant. Een deel van de hevolking was
door het wegvallen van de handhaving
van de rechtsorde aan het plunderen ge-
slagen, vooral bij de grotere supermar-
kets waarvan de muren als bloemblaad-
jes lagen opengevouwen en de waren
voor het oprapen lagen.
De mariniers hebben door hun politio-
nele taak dit echter tot staan \veten te
hrengen. Maar het overgrote deel van de
bevolking reageerde de eerste dagen
apatisch, alsof ze nog niet goed beseften
wat hun was overkomen, of ]uis[ wel,
omdat men het vege lijf had weten te
redden.
Daarna kwamen het hesef van het mate-
rieel \'erlies en het gebrek .lan eerste le-
venshehoeften, zoals voeding en drin-
ken.

• Hulpverlening Bemanning
Van Amstel op St.Maarten
Van de werkzaamheden die de beman-
ning van de van Amstd op St..\Iaarten
heelt uitgevoerd, kan ik slechts een op-
somming geven, waarhij ik zal trachten
de dicnstgroepl'll te specificeren.
Het duikteam:
- bij de waterfabriek repareren van de
aanzuigpil' pen,

- wrakken ichten
- hodem en steiger onderzoek en de7.e
vrij maken van obstakels.

Bevei ligingsdetachemen t:
- Herstellen van rust en orde
- het verkeer regelen
- begeleiden van voedst'i en drinkwater-
transporten

- bewaken van Port de Pleasance alwaar
hulpgoederen lagen opgeslagen.

Ploeg van de boord helicopter:
- \'erkenning c.q. oriëntatie van de scha-d,
- personeel en goederentransport
- rondvluchten van de diverse vips. Dit
alles ook voor de eilanden Saha en St
Eustatius.

Technische diensten:
- herstellen vall electrische voorZlentn-
gen, communicatie, politie en zieken-
auto's, sanitair, Jicpvriesunits, etc.

Overige diensten:
- lossen van hulpgoederen uit vliegtui.
gen

- water uitdelen aan wachtende toeristen
- ruimen van puin op diverse locaties
- repareren van daken en de hewoners
stimuleren tot het aanvangen van her-
stelwerkzaamheden

- helpen bij het opzetten van tentenkam-
pen en het field dressing station

- logistiek opzetten van de opslag van al
het ingevlogen materieel, etc. etc.

Ook aan boord heerste grote bedriivig-
heiJ. Wat te denken van Je logistieke
diensten zoals koks en hofmeesters die
voor een veel gro[erc groep mensen dan
gewoon een productieve hap moesten
voorschotelen en lunch pa ketten maken.
Wassers die buiten de dagelijkse was-
heurten ook nog, uit hygiënisch oog-
punt, een kleine honderd extra werk-
pakken per dag kregen te \"Crwerken.

Het coördineren en controleren van het
Illgezette personeel, communicatie ver-



zorgen tussen de diverse steunpunten zo-
als her crisiS(;cmrum in het ~ouverne-
mentsgebouw, move [ontrol or de lucht-
haven, het FDS noodhospitaa en het C-
echelon, maar ook tussen de eilanden
Saba, St Eust;lrius en Curaj<lo. Dit alles
vanuit de commandocentra c aan boord.
Daar her schip een eind uit de kust voor
anker lag, had de nautische dienst het
maar wat druk met het heen en weer
pendelen van personeel en matcril,'CI.

• De hulpverleningstaken
van Jack
De eerste drie dagen na aankomst lagen
mijn werkzaamheden aan hoord in de
commandocentrale alwaar ik op oor-
logswacht-basis de wacht had als chef
van de wacht en zodoende 24 uur per
dag bereikbaar was en functioneerde als
crisiscentrum. Hierdoor vernam ik alle
wetens\vaardigheden uit de eerste hand
cn kreeg ik een perfect beeld van wat er
zich allemaal op het eiland afspeelde.
Toen het crisiscentrum op Sint ~1aarten
eenmaal operationeel werd, verminder-
de dat ook de werkdruk in de comman-
docentrale aan boord. ~tet als gevolg
dat ik me nuttig kon gaan maken aan de
wal. Ik kreeg de leiding over een groep
van 12 man waarmee ik op de luchtha-
ven Juliana airport vliegtuigen zoals:
antonovs, ilyushin, orions, F27, hercules
etc. moest gaan lossen. Dit bhtek slechts
ecn klein onderdeel van mijn taak te

,

zijn, al gauw was ik een vraagbaak en
een s[il, ({)erisren die zo snel mogelijk
her ei and af wilden met de vertrekkende
vrachtvliegtuigen, medische evacuées die
voorrang behoefden, journalisten die zo
snel mogelijk hun opnames in
Nederland moesten zien re kri/'gen, ie-
dereen had zijn reden wel k aar om
maar als eerste weg re mogen. Transport
van de aangeleverde hulpgoederen werd
ook weer een probleem op zich vanwege
de files op de afvoenvegen. Je was vaak
verschillende problemen regelijk aan het
oplossen, waar ik grotendeels nog nooit
mee te maken heb gehad en hoogstwaar-
schijnlijk ook nooit meer zal krijgen.

Het was voor mij dan ook grensverleg-
gend en innerlijk een grore egotnp om
toch alles keurig voor elkaar te krijgen
en in goede banen te leiden.

• Samenwerking
krijgsmachrdclen
Nadat wij reeds een aantal dagen op het
eiland waren bezig geweest en een groor
deel van belangrijke acties hadden opge-
start, kwamen steeds meer gespeciali-
seerde groepen van de diverse krijgs-
macht onderdelen her overnemen of on-
dersteunen. Zoals: 101 Divisie Genie
Groep uit \X'ezep, 13 ~Iechbrig. uit
Oirschot, 100 Bevoorradingshataljon uit
Garderen. Koninklijke Marechaussee,
brandweer, Rode Kruis, erc. Het was

nogal eens onduidelijk wie nu eigenlijk
de leiding had. Ook hoorde je nogal eens
wat laatdunkende opmerkingen tegen en
over elkaar. "laar dat is volgens mij
meer de gezonde rivaliteit geweest, ieder-
een vind zijn eigen onderdeel toch altijd
het beste. Dit evenwel was slechts maar
even, want iedereen zag je elkaar helpen
en broederlijk naast elkaar werken, om-
dat je wist dat je de klus toch samen
moest klaren .

• Vooroordelen
Voorheen zag ik de bevolking van Sr
;\taarten als een kleurrijke groep men-
sen waarmee je niet al te gemakkelijk
contacten legde, anders dan als er wat
aan je te verdienen viel als toerist.
Gedurende de weken dat wij op het ei-
land hezig waren fungeerden we ook
wel eens als sociaal werker, of gaf je een
goed oor aan de mensen die hun verhaal
kwijt wilden als onderdeel van trau-
maverwerking of gewoon eens goed hun
hart luchten. Maar wat belangrijker is;
wat is de heeldvorming van de lokale be-
volking van St Maarten nu over de
Nederlandse krijgsmacht in hl'[ alge-
meen?
Ik denk dat door al deze goodwill er ecn
heel positief beeld is ontstaan bij het me-
rendeel van de bevolking.

• Terugkijkend
Nu heb ik nog steeds een tevreden ge-
voel, maar ook tijdens St S1aarten had
ik d<1t.Nooit heb ik gedacht tijdens mijn
gehele loopbaan nog eens te moeten fun-
geren als hulpverlener bij een ramp van
zo'n grote omvang. Het is voor mij zelf,
en menigeen met mij, een enorme levens-
ervaring geweest. Ik ben dan ook blij
een groot deel van de ramp, de verwoes-
tingen en hulpverleningsoperatie door
de diverse krijgsmachtonderdelen, zo-
wel vanuit de lucht als ter plekke op vi-
deo te hebben kunnen vastleggen.
In eerste instantie was deze videoband
alleen bedoeld voor opvarenden van Hr.
Ms. Van Amstel. Maar ook voor de me-

de hulp-verleners en
geinteresseerden is dit
een uniek videoverslag
geworden.
Door vermelding van
uw naam, adres en tele-
foonnummer op een
briefkaart en deze te
richten aan SGT NAAL-
DEN 20368 HR ;\15
VAN AI\ISTEL,
NAPO 361, 3509-vr
UTRECHT kunt u deze
videoband ook in uw
bezit krijgen. Er zal dan
contact met u worden
gezocht. De prijs van de-
ze band zal rond de
f 20,' komen, mlilus
verzendkosten.

Jack, bedankt voor dit
gesprek.

V/ootraadsman Marias
van Dorp.

EGO I FEBRUARI 1996-5



WI]EN ZI]

Blank tegen zwart, christen tegen moslim, protestant tegen katholiek, stad
tegen platteland, wij tegen zij: tegenstellingen. Tegenstellingen die, o"eral ter
wereld, tot conflicten leiden, oorlogen, massamoorden, slachtpartijen; daar
heeft de dagbladlc7cr of journaal kijker weet genoeg van.

Natuurlijk, hoc vaak lil"ken die tegenstel-
lingen niet vcrwaar (JoslMar, eerder
~rappig dan verontrustend. Die tussen
Nederlanders en Belgen (waarbij wordt
voorbijgegaan aan het feit dat er in heel
de werdd maaT één echte Belg is), tussen
Groningers en Friezen, tussen Fcycnoord
('11 Ajax. Allemaal bronnen voor nieuwe
bewoordingen van oude moppen cn voor
wat onschuldig gepest over en weer -
hoewel de onschuld van voethalsuppor-
ters nogal eens verloren wil gaan.
Hoc handig lijn die tegenstellingen niet
om het gesprek op gang te houden. AI
dan niet vermeende eigenschappen van
een groep kunnen worden gebruikt om
het gedrag van een individu te duiden
waarvan men meent dat h('[ deel uit-
maakt van die grol'p. Generaliseren heet
dat en. hoe handig generaliseren ook is,
een groter gevaar dan de generalisatie IS
er eigenlijk niet. Alle blanken zijn arrog-
rmt. alle z\varten stelen. Eindhovenaars
zijn gemene voetballers en rijkeluiszoon-
tjes kunnen niet echt wielrennen.
Generalis.lties? \Vie cr gevoelig voor is.
gehruikt misschien al de termen raüsme,
of discriminatie. En wie denkt dat ze
juist zijn, geeft er aan toe, wals de leden
van rechtse groeperingen die. om aan te
tonen dat ze echte Nederlanders zijn, het
rood-wit-hlauw op hun lackmouw ge-
bruiken om aan te duiden dat ze in de

gUl'de groep zitten. in dit geval die van
de echte :\'ederlanders.

• \Vil de enige echte
Nederlander .....
Je kunt daar wel wat tegenover zetten.
De vraag stellen, wie dan wel een echte
:\'ederlander is. \Vant ja, ooit was dl'
laagvlakte waar :\'ederland op ligt. on-
hewoond. En ooit deed zich de grote
volksverhuizing voor. En (geheurtenis-
sen die nog zijn af te lezrn ik elk tele-
foonboek). ooit kwamen Franse
Hugenoten en Portugese, en later
Duitse. joden naar Nederland. verjaagd
om hUil geloof of ras .. \I;lar er kwamen
ook mensen om deel te nemen aan de
economie, seizoenarheiders - de Duitse
hannekemaaiers -. kooplieden - uit de
ZUIdelijkt-Nederlanden. metaalarbeiders
• uit het toenmalige Joegoslavië.
Rijst de vraag. \vannel'f je nu als beho-
rend bil" 'wij' wordt beschouwd, in dit
geval a s echre :-Jederlander. Als Je mi-
nister wordt, zoals Ernst Hirsch Ballin -
Hongaars immigrant en kind van poli-
tiek vluchtelingen? Als je introuwt in her
koninklijk huis, wals de prinsen
lIernh.lrd en Claus? Als je van de
Antillen !;~:::-:r ::;:~;.;::d ;.;;,:~::e;.;~'~Ktbalt?
lier 7.îjnmaar em paar voorbeeldcn.

• WiJ de enige echte
Gecrvlietcr ....
Doe lange inleiding dient om te komen
tut een voorbeeld dar door menigeen
kan worden nagevolgd. Steller deles
woont in het Zuidhollandse Geervlîet.
een dorpjc II1ct tweeduizend inwoners.
onder de rook van Europoort- en
Borlek-gebied. Geervliet kreeg in 1381
stadsrechten. het was in die tijd l'en wel-
varend h;l\'cnstadje, onderdeel van het
handelsstelsel dat Vlaandc[l'n. Zeeland,
Holland en de frieslanden verbond. Tor
in de negcntiende eeuw telde het een
vierhonderd inwoners. een aantal dat
langzaam toenam, tot een kleine dui.
zend in deze eeuwen, tijdens de econo-
mische ontwikkeling van de jaren 7.estig.
tot de huidige rweeduizend.
In her plaatselijke dorpshuis. dat soci-
aal-cultureel centrum heet, in het dorps-
cafê. op verjaardagen, overal wordt wel
eens een gesprek wordt gevoerd waarin
het 'wij' en 'Zij' aan de orde komt.
Geervlierers versus HlTnvlieters (Heen-
vliet is een soortgelijk dorpje, een kilo-
meter verderop aan de dijk) hij voor-
beeld. nl;l;lf ook. en daar komt het. ech-
te Geervlieters tegenover de import. Zelf
ben ik geen echte Geervlierer, hoewel ik
er nu ruim zevenentwintig jaM woon,
volop deelneem aan het sociale leven en
kan bogen op een uit een oud Geervliets
gesbcht kommde grootmocder. ~ee,
het 'wij' en 'zij' komt in het dorp op veel
scherpere criteria [ot stand. Denkt men.
\X',lnt beland Je lIll'en gesprek owr echte
en import-Geervlicrers. dan zijn veelal
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HET ZIJ
een paar korte vragen voldoende om er
achter te komen dat het gaat om gebo-
ren Gecrvlieters, soms tweede generatie-
Geervlierers en een heel enkele keer om
telgen van een oud Gecrvlicrs geslacht.

Zoals het in eell oud stadje hoort, he-
staat er een Stichting Oud-Geervliet, met
het blad OudNieuws. Broll van infor-
matie over de historie van het stadje en
aanleiding tot deze bespiegelingen 0\'Cr
de rechtvaardigheid van het 'wij' en 'zij',
in dit geval 'echt' tegenover 'import'.
Want nog niet zo lang geleden publi-
ceerde de gepensioneerde hoofdonder-
wijzer -wie anders! • in het stichtings-
blad de door hem gevonden en ontcijfer-
de ~aardersregisters, met daarin de over-
lijdensgevalJen van 1651 tot in 1714.
Kijk, nu kunnen we zien wie de echte
Geervlieters zijn! De lijst relt een hon-
derdrachtig verschillende familienamen,
en als je verschillen als die russen
'Barends?: en 'Barentsz' of 'Cbes' en
'Klaas?' terzijde laat, blijven er een hon-
derdveertig over.
Daarna het telefoon hoek gepakt. En kijk:
ruim vierhonderd achternamen. Daar-
onder die van 'echte Geervlieters'. Nu
wordt het gemakkelijk, je schrapt de lijs-
ten tegen elkaar weg en houdt de geza-
menlijke namen over. Hier dan die van de
allerechtsten: Barends, (van)(derJ Graaf(f),
Hoogendijk, van Hoorn, Kasteleijn,
Klaasse, Kuiper, de Labijl', Lieve, van der
Linde(n), de Regt, Rodenburg, Steenwijk,
Vermaat, Verste(,"g, Visser, WiUems en
Zacharias. Dat zijn ze - lijkt het. Dus niet
de familie Poldervaart, met tien vermel-
dingen in de telefoongids, of Van de Berg
(negen vermeldingen) of Landman (acht
vermeldingen).
'Lijkt het' staat er. Want wie in de gaar-
derslijst staat én in het tdcfoonboek
hoeft daarmee nog geen (,"chre Geer.
vlieter te zijn: sommige families uit de
zeventiende en achttiende eeuw stierven
uit, of vertrokken, hun naamgenoten uit
het telefoonhoek zijn nieuwe immigran.
ten, met dezelfde naam - zoals de huidi.
ge familie Zacharias, die roch echt uit
Indonesië komt.

Tot zo ver dit voorbeeld. Wie in een
kleine plaats woont waar ook een histo-
risch seïnteresseerde rustende hoofdon-
derwiJZer actief is, kan het voorbeeld
makkelijk navolgen. En wie belandt in
een gesprek over 'wij' en 'zij', over 'echt'
en 'import' weet, hoe hij de 'echten' op
het verkeerde been kan zetten. Dit soort
onderscheid is, zo luidt de moraal,
slechrs relatief en misschien zelfs onzin.

Jan Stoof

De twee hier afgedrukte gedichten zijn afkom-
stig uit de eind vorig jaar verschenen hundel
Hel zij van Ellyde Waard. Dezenegende bun-
del sin&, 1975 heeft als ondertitel Eenzang
drie en is daarmee het jongste (en laatste ?)
dl"t:lvan een cyclus waarin Je dichteres 'het
vrouwelijke on.derzockt', zoals achterop kort
wordt vermeld. Aan de delen 'Eenzang.
(1991) en 'Eenzang twee' (1993) besteedde ik
in EGO eerder aandacht, met enthousiasme en
bewondering. Dat gevoel is er opnieuw bij de-
le bundel. Bewonderingzowelvoor de inhoud
als voor de vorm van de gedichten.
Wal betreft de inhoud heh ik wel een pl.r.
soonlijke voorkeur; het ü; minder de liefdes-
pol'lie dan de huitengewoon fijnzinnige na-
tllurlyriek die mij zo boeit. :-.taar hovenal het
soms meesterliik suhtiel in elkaar laten over-

De zwaluwen wOl/en
aan mi;n raam; zi; uJiegen

af ell aan. Tk had
zo lang al rlÎet

l'an haar uernomen
dat mijn liefde

tevergeefs geworden leek
en ik l'erlallgde ernaar

dat eindelijk
het diepe groen van deze vreemde

homen door ZOlI
dringen tot mi;n !Jart

en het zou overwoekerelI
de mi/de

wind bezit nam vall
mi;1I binllellste

vloeien van beide.
Bewondering ook voor de vorm, die in deze
drie bundels strak is volgehouden; meestal
korre, tweeregelige strofen met veel enjamhe-
menten (het zonder rust doorlopen van de
ene v.ersregelin de andere), prachtig binnen-
rijm en een karig gebruik v.an interpunctie.
Dat mooi(,"metrum en ritme van de regels
komt eigenlijk het hest tot zijn recht hij het
hardop (voor)laen van de gedichten.
Nou ja, 'I is wel duidelijk, hier wil een fan
aanmoedigen; ga zelf genieten van Elly de
Waards unieke spel meI de laaI!

Frank Spoe/stra

Elly de Waard: Het zij. De Harmonie,
Amsterdam 1995. 93 blz. f 32,50.

Een diepe waterplas
glanst open, een rillillg

van de wind, VIIll het
haast windeloze, doet

het water dat zi;1l beven
meegeeft aan

de weerslliegeling van bomen
sidderen -

zo ligt mijn ziel soms bloot
en opell, als eell wOlld
en krimpt zi; ~'alleen
fluisterillg. een afgewende

blik, de ademtocht van
1'1'11 gesloten mond
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Cor Ollt

De soci.1fistische beginselelI zijn
dus niet opgeruilmi 1II,lar lig-
gen op zolder, Ongetwijfeld
zal Kok of ziin opuo/ger Of)
een slechte dag dat wankele
trapje moeten beklimmen
1/(/,1rdie zolder. M ..•ar als
de meerderheid uan de be-
uolking zich OfJstelt achter
de voortgalIg I'an een

lJri;e-markt economie ziet 'Jet
er voor de laagst hetaalden
som[)er uit, De terugkeer
naar het pamletje soep
voor de armen is dali
lIiet Ol/denkbeeldig.

Hieronder een puzzel \vaarhij de vier
juiste woorJen van dk zeven letters zo-
wel hori7.0nraal als vertikaal dienen te
wotJen ingevuld.
De omschrijvingen luiden als volj:;t: i-al-
leen; 2-reproJw:eren; 3-spieker; 4-aap.

g('1f het priuatiseren van het plaatselijke
slt/chthuis, thans komen bijna alle fwer-
hcidstaken in p ..•rtiC/diere Ihlllllen, Een
liberaal heginsel is dat de I'ri;e markt eelJ
zegen is voor de samenlel'ing. AI,wr ook
partijleider Kok zal tuch wel merken dat
de gevolgen daarvan in de samentelling
zo lal18zamerhand .luide/ijk worden,
Een groeiend deel I'all onze hellofking
profiteert allang niet meer vall de I'rt/ch-
ten /'all de welva ..•rtsstaat. liet ..•m/fa!
mensen dat leeft in stille armoede /leemt
ollrustbarend toe,
De politieke P,trtijcn fUllctioneren als
k ieS['erenigingen,
De vraag is hoe groot de t/rmoede /1/oet
wordelI om meer mensen f)()litiek actief

te kriigell.

\Vas het enige jaren xe/eden nog on-
denkbaar dat Pt,dA eII VVD samen zou-
den kunncn reKeren, binnen het kabinet
blijkt dat uitstekend te functimleren, /11
de Kamer worden de tegenstellingen nog
wel eens 01JXetioerd l'oor de huiten-
wacht, M ..•..•r t/[s het op daden a,lIIkoJlJt
wordt lJaûr het regeerakkoord I'crwezell
en Mijl'en ze tot nog toe elkaars be-
windslieden steunen,

christen-democratische pfJ/itwke leider
Heernl<l.

De praktijk geeft te zien dat men daar-
door ook beide lIaar het midden schuift,
waardoor zowel 0'66 als !Jet CDA in de
klem komen te zitten in het landelijk po-
litiek spectrum, De fractiet'oorzitters
van die partijeli krijgen derhalve veel
kritiek al'er hun fUlJctioneren, maar de
oorza ..•k ligt in het feit d..•t ze zich niet
meer kunnen profilcren in dat middl.'n,

Intussell brengt de verandering ook met
zich mee dat we zo langzamerhand in
een SIIper-kapitalistische samclllel,;ng te-
recht komen, Was de Pl'dA I'roeger te-

Aan het dmi van 1995 hield Wim Kok
als partijleider een lezing die genoemd is
naar zijn IloorXi1l1ger JooP derl Uyl. Met
meer belangstelling werd daarn,ltlT ge-
Illisterd Uil/ddt de jhlrtijleider tCI'eII;; mi-
nister-president is. De lillken1lellgef van
zijn ')(Jlitieke achterban had derhalve te-
voren ingecalculeerd dat her daarom
geen gloedvol warm socialistisch ge/llid
ZOIt worden. Afaar de inhoud was zelfs
het tegendeel. Koks lezing kwtlm er op
neer dJt hij het als hestuurder als bn',ij-
Jend en'oer dat de socialistische dog-
ma's niet meer dagelijks van zoMer WOT-

den gehaald. Aiij/l I'crbazillg was groot
dat daaraf' in leile geen noemenswaar-
dige reactie ['olgde van zijn achterban.

Bij zijn benoeming tot k.lbinetsfoTl/la-
leUT /Vas Kok lIiet zo '11voorstander t'Jn
een kabinet ZOllder de christen-democra-
ten, Dat IlMS waarschijnliik niet uit lief-
de voor het CDA maar meer uit angst
voor het dan Kedwongen IJ/lwelijk met
de /iI)eralen, Om met deze beeldspraak
te t'erliolKen zou je kunnen
stellen dat de optimale rol
/Jan D'66 als IJI/wefijks-
makelaar een daadwer-
kelijke wijziging /'ml
het landelijke fwlitieke
landschap heeft /'er-
oorzaakt. In de le-
zing mn de p.mij-
(eider kwam het
CDA niet eens
meer l'oor, tot
veron twaa rd i-
ging t'an de
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SNEUVELEN EN MENSENRECHT
Basisbestanddelen van publiek draagvlak voor vredesoperaties.

Nederland heeft zijn Srebrenica-syndroom, zoals de
Amerikanen hun Vietnam-syndroom hebben. Zijn de
Amerikanen bang opnieuw in een Vietnamachtige oorlog
verstrikt te raken, wij vrezen voor een onmogelijke taak
gesteld te worden, die ons vervolgens alleen maar ellende cn
ccn slechte naam in het buitenland bezorgt. Bij beide
ziektebeelden past ook nog cen in het \Vesten algemeen
verbreide opvatting dat noemenswaardige verliezen ccn
verdwijnen van het publiek draagvlak voor de betreffende
actie inhoudt. Dat laatste is overigens geen te genezen
geestesziekte, maar een feitelijkheid.

Sinds Korea, Vietnam, Libanon en re-
centelijker Somalië is het de
Amerikaanse regering duidelijk dat dat
verband tussen verliezen en publieke
opinie daadwerkelijk bestaat. Her op-
blazen van hel Amerikaanse hoofd-
kwartier in de Libanon en de acbtrien
doden op één dag in Somalië waren vol-
doende om de publieke steun voor de
acries in een minderheid re doen verke-
ren. Voor de meesre wesrerse landen
geldt dat er aanvankelijk wel een meer-
derheid voor een actie ren behoeve van
een als nationaal belang gepresenteerde
operatie te vinden is, zeker ook als daar-
bij de mensenrechten gruwelijk duidelijk
in het geding ziin. Maar bij snucturele
of saillante verliezen is het diezelfde pu-
blieke opinie die eerst om een actie ge-
roepen heeft, of daartoe voldoende ge-
mobiliseerd is, die vervolgens in een
minderheid verandert .

• Sneuvelen taboe
Regeringen weten dat, waarmee deels de
huiver voor inzet van troepen in risico-
volle operaties verklaard kan worden.
Het probleem is in feite dat er niet meet
gesneuveld mag worden. Nu is dat iets
wat uiteraard een nare bijkomstigheid
is, maar wel een bijkomstigheid, die het
oorlog-voeren, en dat kan vrede-afdwin-
gen, wals in Bosnië voorz.ien is, worden,
in feite onmogeli/'k maken.
Voor de Neder andse publieke opinie
geldt al een reeks van jaren dat de
Nederlanders, als het gaat om geweIds-
aanwending door onze krijgsmacht, dat
wel zien zitten. Opinieonderzoeken ge-
ven een meerderheid aan voorstanders
aan van de bevolking, als het om vredes-
acties gaat ten behoeve van mensenrech-
ten en zoiets als internationale rechtsor-
de. Zij het, dat men contlictpreventie
van meer belang acht dan militaire ope-
raties in alreeds manifest geworden con-
flicten. :-"1aareventuele verliezen zijn de
spelbreker. In 1990 vroegen we onder
meer of men voorstander was van het in-
zetten van de Nederlandse krijgsmacht
ten behoeve van de internationale
rechtsorde. Ongeveer 70% was daar
voorstander van. ,\1aar bij aanzienlijke
verliezen veranderde die meerderheid in
een minderheid van w'n 31 %.
Datz.e1fde percentage werd eind augus-
tus van dÎt jaar gescoord, althans alsJ.'
in de vraagstelling ervan uitgaat dat e
mensen consequent annvoorden. Aan
dat laatste kan men n\'ijfelen als het gaat
om diverse zaken, die ver van ons af-
staan, maar waarschijnlijk niet als het
gaat om serieuze kwesties als het sneuve-
len van eigen militaÎren.
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Ook als de vraag, zoals we die, in een
IKON/SVV-enquête, bij het zenden van
het eerste bataljon van de luchtmobiele
brigade naar Srebrenica stelden, meer
concreet is, blijkt dat 42% geen verlie-
zen wenst te accepteren en 21% niet
meer dan ticn slachtoffers aanvaardbaar
acht. Dat na Srebrenica nog een meer-
derheid van de Nederlanders (52%)
VOUf voortzetten van de Nederlandse ac-
tÎviteiten in ex-Joegoslavië was, is met
name te danken aan het uiterst geringe
verliescijfer.

• Niet alleen politiek
draagvlak
Van belang is dus niet alleen of er straks
voor het zenden van 2000 Nederlandse
groen helmen een politiek draagvlak is,
maar vooral of er een blijvend publiek
draagvlak zal zijn. En dat laatste is er al-
leen als saillante of structurele ~.erliezen
uitblijven. Het risico zowel voor Clinton
als voor de Nederlandse regering is dan
ook gelegen in de mate waarin militair
geweld van eni~e omvang in de toekomst
aanwezig zal zIjn. Het probleem daarhij
is niet zo zeer nieuwe langdurige ge-
vechtshandelingen. Als die er komen,
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zouden die van de kant van de Bosnische
Serviërs moeten komen. Deze zijn echter
zowel oorlogsmoe als ook nog niet heko-
men van de 2300 aanvalsvluchten van de
NAVO en zullen zich vooralsnog wel
gedeisd houden, alle retoriek van Kam-
dzic ten spijt. Mladic die zijn oren meer
naar de Servische president .\tilosovic
dan naar zijn "president" Karadzic laat
hangen zal dit keer zijn aanvallen wel tot
de verhale dimensie beperkt houden.

• Gevaar van
terroristische aard
Het gevaar is vooral gelegen in aansla-
gen van terroristische aard, van lieden
die zich aan Milosevic niets en aan hun
eigen gezag weinig gelegen laten liggen.
Een aanval als indertijd in de Lihanon,
of een ongewilde escalatie als in Somalië
lal voldoende zijn om de regering van
het betreffend legeronderdeel te con-
fronteren met een onvoldoende publiek
draagvlak en daaraan verbonden poli~
tiek draagvlak. En dat betekent dat on-
verlaten de VS rot terugtrekken binnen
de, toch al te korte, termijn van een jaar,
kunnen verplichten. Maar niet alleen de
VS ook :--Jederland kan op die manier tot

heëindiging van haar deelname bewogen
worden. Alleen een legermacht hestaan-
de uit een vrijwilligersleger, ressorterend
onder de secretaris-generaal van de VN
kan aan die mogelijke ramp ontkomen.
Maar 7.Over zijn we nog niet en als de
huidige politieke realiteit de maatstaf is,
lal het ook nooit zover komen.
De Nederlandse politici doen er goed
aan het Srebrelllca-syndroom minder
zwaar te laten wegen dan het te lopen ri-
sico. De vraag is dus vooral welke taak
waar door de 2000 Nederlanders zal
worden vervuld binnen het verband van
de de Engelse brigade, waarvan onze mi-
litairen deel zullen uitmaken.

• Wel meedoen
En uiteraard is het de vraag hoe de situ-
atie zich verder in Bosnië zal ont\vikke-
len. In dat koffiedik valt overigens moei-
lijk te kijken. Dat dit keer niet de VN,
maar de NAVO voor de gang van militai-
re VN-zaken bepalend zal zijn, behoeft
geen reden tot geruststelling te zijn. De
Amerikanen hebben in Somalië laten zien
dat zij niet op de meest verantwoorde
wijze op provocaties reageren. Het feit
dat het JUIst in het eigen belang van de
Amerikaanse regering is om gevechtssi-

tuaties te vermijden, is een
schrale troost voor een ieder
die op het standpunt staat dat
alle risico's vermeden moeten
worden. De gekozen optie
van pcacc kceping met auto-
matische peace enforcing
houdt per definitie een aantal
risico's in. Dat betekent niet
dat Nederland nu nee moet
zeggen. Als we in een tijd
waarin bet NAVO-verdrags-
gebied niet meer geloofwaar-
dig bedreigd wordt nee zeg-
gen tegen een ultieme poging
om op de Balkan iets van vre-
de te bewerkstelligen, valt de
legitimiteit van onze krijgs-
macht weg. Dan kunnen we
met het geld van de defensie-
Oegroting beter rechtstreeks
aan economische en techni-
sche conflictpreventie doen.
In deze tijd moet her be-
staansrecht van het bedrijf
krijgsmacht ook echt Oewe-
zen worden. En dat bewijs
kan alleen geleverd worden
met een produkt dat - hoe
moeilijk de produktiewijze
ook moge zijn - dit keer 'vei-
ligheid in Europa' heet.

1.éon Weeke



+++ Berichten
van de Berg Igman+++

TEN GELEIDE
De ervaringen van de mensen van
KMDETBOSNIE I, deel II

Wanneer deze Ego verschijnt is ons detachement al wecr drie tot drieëncen-
halve week thuis. Nu, terwijl ik dit schrijf is het 17 december, zijn \vij bezig
aan onze laatste loodjes.
Het lijkt erop, dat het dat ook daadwerkelijk gaan worden. Er wordt hier
op het basiskamp hard gewerkt om de boel klaar te maken voor ccn laatste
verplaatsing. Als IFOR het wil, vertrekken wc op 23, 24 of 25 december
naar ccn plaats in de Bihac-pocket. ongeveer 160 km van hier.
Wc hebben tijdens deze uitzending aardig wat verhuiservaring opgedaan en
hopen, dat het ook deze keer weer goed zal verlopen.
Het is de kunst om iedereen, aan het einde van deze dcployment, toch nog
een keer "scherp" te krijgen. Het gebied is waarschijnlijk niet zonder ge-
vaar. Het terugtrekkende Kroatische leger past de tactiek van de ver-
schroeide aarde toe en schept een mijnengevaar. Ook over de houding van
de bevolking, zich terugtrekkende Kroaten, terugkerende Serviërs bestaat
onzekerheid.
J.)everkenning, die aan het begin van de komende weck wordt uitgevoerd,
moet duidelijkheid verschaffen.
In de volgende drie interviews wordt even vooruitgeblikt. maar vooral nog
achteromgekeken, naar hoc het nu ook alweer allemaal was.
Achtereenvolgens komen de radargroep van de landmacht, onze chauffeurs
en de automonteurs aan bod.
T esamen met de in het januari-nummer gepubliceerde intef\'iews ontstaat
cr zo een beeld van le-
ven en werken binnen
ons detachement.
Ons werk zit er bijna
op, de oorlog is voor-
bij. Nu moet de vrede
nog zeker gesteld. Voor
al die mensen, die niet
om al die ellende heb-
ben gevraagd.
\Ve wensen onze opvol-
gers veel kracht en
wijsheid toe.

Raad,mall Mart Vogels
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Berichten van de Berg Igman +++ Berichten Vé

MET DE RADAR BEN JE DEEL VAN DE
"KILLING MACHINE,"
Het onzichtbaar oog van de radar zoekt zijn "eetor af, om te registreren of cr
nog geschoten wordt in de omgeving van Scrajewo. Zowel het klein geweer.
vuur als artillerÎe kan ermee geregistreerd worden. Dit high-tech apparaat
van de landmacht heeft gedurende de firc-missions, die de Rapid Reaction
Force uitvoerde, zijn waarde hewezen.
Builen is het hlad van de radar nauwelijks opvallend in de directe omgeving
op Mount Igman.
Binnen, in een daartoe omgebouwde viertonner, zit kanonnier Erwin Noya
aan het instrumentarium. Een zoemer waarschuwt, dat cr vuur is waargeno-
men. Op een op een rol bevestigde kaart maakt het apparaat d.m.v. lichtjes
zichtbaar waar vandaan is gevuurd en waar de inslag terecht is gekomen.
Snel worden exact de plaats en de hoogte bepaald van boosdoener en slacht-
offer en doorgegeven aan het hoofdkwartier.
De procedure kost misschien een minuut. Dan is reageren mogelijk door
vuur van de artillerie van de Rapid Reaction Force.

Ze hebhen hun zaakjes goed voor el-
kaar, de mannen van radar 2. De eerste
shift is hard aan ber werk geweest. Aan
de viertonner met het instrumentarium
is een leefruimte gebouwd, waar het
prettig vertoeven is.
Verderop staat een dubbele prefah waar
de mannen slapen. Er voor is een uit-
bouwtje gemaakr, waarin, alweer, een
leefruimte is ondergebracht. Daar strij-
ken we neer. De hele groep, op één na, is
aamvezig. Vier zijn er van de oude gar-
de, ze vertrekken binnenkort. De ande-
ren zijn hier pas een paar weken.
Het is 12 december, 11.30 uur als het in-
terview begint.
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Hadden ;/fflie bepaalde llCTwachtingen
Ol'er deze uitzending, voordat je deze
kant opkwam? jullie hebben onJ{ctwi;-
(dd ook het nieuws gelJolgd; het was
hier duiddijk niet zonder gel.'aar?
Mark van Vliet: Ik wil graag deze le-
venservaring opdoen. Daarnaast denk ik
erover om beroeps te \vorden en IS dit
een goede test of me dat ook zal beval-
len.
In Je opleiding is er wel aandacht aan
besteed, dat het hier gevaarlijk kon ziJn.
Zelf had ik weinig \'erwachtingen, ik zie
wel, als ik daar ben dacht ik. Toen wc
hier pas waren, in juli, was het allemaal

onduidelijk, Oorspronkelijk zouden wc
gelijk ingezet worden: \\T hebben een
maand in Split geteut.
De nieuwe garde kon met de collega's,
die hier geweest wart'n prau'n.
Lex Sehuyl: Voor herol'ps IS het natuur-
lijk anders. Er 7.ijnmensen, die doen het
voor het geld, Zelf dacht ik, ik wil het
gewoon een keer meegema,lkt hebben.
Ik zou commandant radargroep worden
en wanneer ik terug zou komen, was mij
een b.un beloofd. Later, tijdens d" voor-
hereiding op uitzending, hoorde ik, dat
een ander de baan kreeg, maar ik moest
wel hierheen. Dat doet het vertrouwen
in de baas geen goed. Als ik straks teru~
kom ga ik gewoon in hascode 3,
Inmiddels kende ik, door de opleiding,
de jongens ;11. Het is een puike groep,
dus heh ik hesloten mee te ~aan, Voor
deze jongens, je kunt Je mannen nil'[ la-
ten zitten. D,H is ook het enige wat mt.
motlveert.
Ht,t is wel een heel slecht management,
Beloftes worden niet na~ekomen,
.\Iaar cr klopt we1meer niet, zoals met
het verlof. De mannen worden maM in
onzekerheid gehouden. \X'anneer gaat
de oude garde nu naar huis, de 1ge of de
27e? Het is no~ steeds niet hekend.
Een ander punt is het schoeÎsel. Dat is
niet geschikt voor deze omstandigheden.
Eén ~'an de mensen hier heeft al last vall
een koudeletsd aan twee tenen. Op een
bericht, dat wij naar Nederland stuur-
den hebben we een formeel antwoord
gehad: "De KL kleedt zi/'n mensen goed.
U gaat geen bergen bek immen, dus an-
der schoeisel is niet nodig," Het is onbe-
grijpelijk. Er wordt voor 1.7 miljoen aan
onderdelen voor de radar uitgegeven en
dit kan er niet af. De mariniers lopen
toch ook niet voor niets op goede berg-
schoenen?

Hans ter Horst, Andre Baas: \'('at het ge-
vaar betreft: die serv realiseert zich nu
goed, wat hier staat. liet is gevaarlijk ja.
Er is ook een keer de alarmknop afge-
gaan, de bunker moest gereed gemaakt
worden. Er is even paniek geweest.
Er is hier een moslimpost op 50 meter
afstand, We hadden in het begin hier
veel meer beveiliging. Nu is cr schijn-
baar geen tijd meer voor, want er is nu
niemand meer,

Voor de oude Karde: hoe kijken ;ullie lilt
temg op de operatie? 0l' het leven hier,
op het werk, de (ire-missions?

Radarteam op de Berg 19man
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Hoe kiikell 111Uil'tegelI de kumende /;e-
riode aan?
Die verplaatsing brengt nog wel een
beerje stress met zich mee. Van hoger-
hand is wel bekend wat er gaat gebeu-
ren, maar het wordr niet doorgegeven.
Je kum je er niet op voorbereiden.
Het is ook wel een leerproces om met de
onzekerheid om te gaan. \'(Taar ga je
naar toe? W/e moeten opnieuw begin-
nen, maar dat is geen probleem, als je
maar een tijd en een coördinaat krijgt. Je
voelt je alleen wat misbruikt, wanneer je
denkt, dat je niet geïnformeerd wordt. Je
hebt wel met mensen te doen.
Je merkt, dat de mensen in Serajewo en
omgeving de oorlog zat zijn. De R.R.F.
heeft in i{'der geval hijg{'dragen aan het
einde ervan. \Xlij moeten proberen om
de tijd goed door te komen, door aan
het werk te blijwtl.
\XTegaan naar een nieuw gebied, waar
mensen weg moeten, die er wonen om-
dat cr anderen terug moeten kunnen.
Als dat niet vanzelf gaat moet Hor zich
er mee gaan bemoeien. Dat lijkt op etni-
sche zuivering van onze kant. Het wordr
een hele moeilijke periode, niemand laat
zich zo maar uit zijn huis zetten.

naam verrast door te zien hoeveel werk
er was verricht, wat er allemaal ge-
bouwd was. De omstandigheden zijn
hier gewoon goed.

Wat heeft deze erl'aring voor ie persooll-
liik o/)gc!everd?
Je maakt je minder druk om allerlei din-
gen thuis. Kleine zaken zijn onbelangrijk
geworden, Verder heeft het ook bijge-
dragen om zelfstandiger te worden.

Bedankt l'Oor het gesprek,

-I

Hul' was het /'oor de nieuwkomers om
deze locatie o/'er te nemen?
Christiaan van Breukelen: Ik was aange-

ken islamitis<.:helanden erbij betrokken.
Het is helangrijk, dat we als westerse
hInden geloofwaardig blijven, onpartij-
dig lijn.

jullie J",JdCJI het d,Jarnet ol'er
Srehrenica. W'at is lliflie mCllillg o/'er
wat er da,lr is gebeurd?
Lex Schuyl, Hans ter Horst, René
\Varners: Het is natuurlijk een précair
onderwerp. Sn'brenlca had nooit een en-
cia ve mogen worden om beschermmg te
hieden aan de moslims. Dat was gewoon
niet mogeliik. Het lijkt alsof ze er wel
wat makkelijk zijn weggegaan .. \laar
wat moer je dan met .100 man regen een
paar duizend Serviërs? Ze zijn gewoon
in de steek gelaten. Nu wordt duidelijk,
dat de VS. de enclave eigenlijk al had
opgegeven. Her is een politiek spel ge-
\wesr. Je kunt I'e wel atvragen, of je zo
met je blauwhe men moet omgaan.
Toen het allemaal speelde zaten wij in
Split. \XTCleefden wel ontzettend mee.
lier liefste waren we er zelf naar toe ge-
gaan om te helpen.
Na Srehrenica is wel duidelijk geworden
hoe voorzichtig je moer omspringen mer
de media. Al heel snel is her anders: het
zijn die Nederlanders weer, die maken er
een rotzooitje van.
Er is wel van geleerd, van Srebrenica. Je
kum \velleuk meedoen in V.N.-verband
en in ;\lavo-verband, maar je hem maar
een heel klein staatje in dar geheel, dar
toch afhankelijk is van anderen. Nu zal
er in de Tweede Kamer wel beter over
nagedachr worden voordat er 0plliemv
mensen worden gestuurd.

Rcné \'\Iamers: Wel positief. Toen we
hier kwamen was hier weinig tot niets.
We hebben de leefsituatie sterk verbe.
retd. We hebben hier dicht or elkaar ge-
leefd, dan leer je elkaar hee goed ken-
nen, met de goede en de slechte kamen.
Je kunt niets verbergen en je kan ook
gaan ergeren a,m allerlei kleine dingen.
\Ve hebben ons daar goed doorheen ge-
slagen, hebben goed samengewerkt.
Als je Joelen doorgeeft, weN je, dat CT
dooien vallen. Indirect hen je gewoon
een "killing machine".
Mark van Vliet: Je weet, dat het de goe-
de doelen waren, dat het de mensen wa-
ren, die de stad en het leven onleetbaar
maakten. Ze hebben er zelf om ge-
vraagd. Ik had nachtshift. toen dat bom-
bardement werd uitgevoerd. liet was
heel indrukwekkend.
Het was even spannend. Er kwamen
geen reacties van de serven en dan word
je snel nonchalanter. Je voelde je opper-
machtig met je high-tech spul tegenover
dat primitievere materiaal. Tachtig pro-
cent van de doelen is vernietigd.

Hoe denken ;u/lil' oller het ingriipClI
door de KR.F.?

larnoDingerink: Het is goed, dat het ge-)eurd is. Als je [uar Serajewo kijkt heh-
oen we goed werk afgeleverd. De radar
is nu trouwens ook in de praktijk getest.
André Baas: \\laar hemoeien \ve ons ei-
genlijk mee? Het is hun eigen oorlog, de
Hosniërs tegen de Bosnische Serviërs. Ze
waren het aan het uitvechten, terwijl wij
wat voedsel uitdeelden. Er valt één hom
in Serajewo en we heginnen al die
Serviërs af te knallen. De media hehhen
een heel grote rol gespeeld. Als die fr
niet hij waren geweest, was het mis-
schien allemaal anders gegaan. Die mos-
lims hielpen driftig
~ce. Je he~t gewoon
tIlgegrepen til een oor-
log en partij gekozen.
Is cr nu straks in één
jaar tijd een oplossing
voor een conflict, dar
al zo lang speelt?
Christiaan van
Breukelen: Ht't eerste
wat je leert op het
CV.V. is, kies geen
partij.
Hans Ier Horst: Ik
denk, dar je hier moet
voorkomen, wat in
5rebrenica geheurd is,
die etnische zuivering.
Dat hebben die
Serviërs toch ook ge-
daan.
René ~'arners, Jarno
Dingerink: Er werden
burgers heschoten en
dat muet je afstraffen.
Ingrijpen is goed, an-
ders hreidr het zi<.:h
steeds verder uit en ra-
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HET WERK IS NET EEN OEFENING
Maar buiten het kamp op scherp!
Het is ccn aparte duh, de automonteurs van dil detachement. In meer dan
één opzicht. Ze heb hen hun locatie op tien minuten rijden van het basÎs-
kamp, wat verder de berg op.
Het zijn, behalve militairen, vooral ook vakmensen, verwoede sleutebars.
Dat moet ook wcl, wanneer je onder deze omstandigheden een wa~enpark
van 130 voertuigen rijdend moet houden.
Inmiddels bevinden ze zich al weer op hun derde locatie op de Igman.
Opvallend is, hoc hel ze ook nu weer na korte tijd is gelukt om de hoei goed
te regelen.
In hun verblijf, ccn hoogtent met ecn witte hinncntcnt, waardoor er niet al-
leen goede isolatie is, maar het ook lichter lijkt, staan tafels en stoelen, tele-
visie en video en een kerstboom. Er heerst een bijna huiselijke gezelligheid.
Tegen de boogtent aan is een container gezet, die als keuken dienst doet.
Na het gezamenlijk koffiedrinken start ik op deze zestiende december met
drie van hen het gesprek: sergeant-majoor der mariniers Steeph Hanegraaf,
sergeall( Ben Franse en marinier I Marc Smits.

Willen ;ullie om te beginnen ie cast na-
der ~'()(Jrstellen?
Ben Franse: Sinds '82 ben ik militair. In
'86 ben ik beroepsmilitair geworden. Ik
heb gewerkt bij een onderhoudsgroep,
eerst op compagnie's-, daarna op hatal-
iousnivo. Sinds april '84 zit ik op het
O.CT.D. en geef ik les over de YPR. In
principe moet iedere T.D.-er bij de land-
macht dat apparaat kennen, omdat bij-
na elke eenheid ermee werkt. We kriJgen
nu ook jongens van de mariniers. \'('e
doen de opleiding daarvoor in vier we-
ken.
In Suesterherg zit ik tegen mijn zin. Ik
moest een haantje hebben en zat al vier
maanden thuis. Bij mijn' binnenkomst
heh ik al tegen mijn baas ge7'egd, dat ik
weg zou gaan wanneer het kon. Ik was
net te~ug van mi in vakantie. toen ze beI-
den ot ik mee wilde naM het voormalig
Joegoslavii.'. ~1et de mariniers mee.
Daarom zit Ik nu hier.
Steeph: Ik ben in '72 lil dienst gekomen,
heb acht jaar hiJ diverse onderdelen van
het korps gewerkt, heb gevaren en ben
naar de West geweest. Ik wilde niet mijn
hele leven infanterist blijven en ben,
toen de kans cr was, automonteur ge-
worden. Naar de a.c.T.D. gegaan, kor-
poraals- en sergeantsopleiding gedaan
en weer naar de West geweest.
We zaten in Noorwegen, toen begin fe-
bruari de geruchten doorkwamen, dat
de mogeliikheid bestond, dat ""e naar
Bosnië zouden gaan. Half februari werd
de lle infanteriecic teruggehaald met
daaraan gekoppeld een logistiek plaatje
waar wij bij hoorden. Vanaf half febru-
ari tot en met half april hebben we ons
voorbereid op een infanterierol. Dat
werd daarna heel snel omgezet in een
taak voor de ondersteunende wapens.
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De dertigste tUilI bell ik uit :\'ederland
vertrokken.
J\.1arc: Februari '92 heli ik in dienst ge-
komen bij de infanterie. Ik ben n,lar
Cambodja geweest en heb de grote oefe-
ningen meegedaan. Daarna hen ik naar
de monteurs gegaan, omdat ik wat meer
wilde doen dan alleen het infanteristen-
werk. Ik was voor ik in dienst kwam al
automonteur, heb I.t.s. en k.m.h.o. au-
totechniek gedaan. Ik wilde gtaag in de-
zelfde richting aan het werk blijven, zo-
dar ik na de dienst weer verder kan met
het momeurs\verk.
In Noorwegen kwam het hericht dat ik
niet mee hoefde. Ik had juist mijn meisje
gebeld om dat te vertellen. Twee dagen
later hoorde ik, dat ik wch moest.

['.T.Il./. BI'II FT<lIl,e, Stel.'ph H<lllegTa4,
.~tJTCSmits

Hol' U'IIS het om te horelI, dilt je 11,I<lT
Bosnië moest?
Ben: Ik vind als je nu. na al die verandt.-
nngen, bij defellSie blijft, moet je uit-
lendgereed liin. Je kunt hopen hil de ge-
lukkigl"ll te zitten, die niet hoen'Jl . .Ic
kunt ook proheren om het zelf wat te
sturen, omdat je toch lIJoet. Dat htb ik
ged<ldn.
Ik ben ét"'nvan de weinige bndmachters,
die hier op de herg mt.t de mariniers
heett gt'lt'[en en samengewerkt.
:S:ofllla,ll nuak je zo'n soort uitzending
niet mee.
Sleeph: Het IS Ilt"t risi<.:ovan het vak. Je
weet, dat als het korps wordt aangewe-
zen. dat je k,1lls hebt. dat je erbij zit.
Toen ik in diemt kwam, was het alle-
maal helema'll nog mct zo, dan was etn
oefening Duitsland al hijwnder. De hele
opzet van defensie ISverandt'fd. De kans
om te worden uitgezonden is ved groter
geworden. liet logistieke clubje waar ik
hij hoor is vrij klein. dus verwachtte ik
wel. dat ik cr hij zou moeten gaan. De
Mldt're jongens, die niet waren aangewe-
zeil. waren vcrhaasd.
Marc: Het IS het gt'\'olg van het feit dat
je heroepsmilitair hent. Camhodja is
weer even geleden en wc gaan er weer
voor.
Ik had in eerste instantit al meege\vild,
toen ik hoorde dat ze gingen. Het is
weer een uitdJ.ging.
Steeph: Op het moment, dat we aange-
wezen waten wisten wc eigenlijk heel
weinig van Bosnië. Ja, we wisten, dat er
oorlog was. maar hoc het spelletje pre-
cies in elbar zat, wisten we niet. In het
opwerk programma vonden de mensen
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vall Je militaire inlichtill~en Jicn~t het
ook moeilijk om de zaak uit te leggen.
Als je hier een paar m;unden 7.it be~in je
tc begrijpen wat er speelt.
Het is ook een uTlzckcre factor voor het
thuisfront, (lic ziet allten maóu Je beel-
den op t.V. Die gaan zich cr allerlei voor-
stellingen van mahn. Wel had ik ver-
wacht meer in een oorlugssituatic te-
recht te komen.
.\larc: Als infamerie l.lt je er veel meer
tussenin, zoals in Cambodja. Hier zit je
met die mortieren in ccn heel andere rol.
Ben: De k.1. zit, afgezien van Srcbrcniül,
op heel andere plaatsen. Als je kijkt naar
BusovJ.ca en Samici, die lui hehben het
daar soepel. Elke landmachtmilitair gaar
twce weken voor een opleiding naar het
C.V,V .. Daar krijgen ze allerlei hisrori-
so.:hc- en culturele inform;ltie en worden
ze voorbereid op hun "ol;lU\ve~ rol. Je
krijgt een hepaald beeld. Vervolgens
kwam ik bij de mariniers op Mount
Igman te zitten en dan klopt heel dat
heeld nier meer.
Toen ik als landm.H:hter hier kwam, zei-
den ze eerst, ie heht hrr verkeerde pak
aan. En daarna moest ik een groene co-
ver over mil'n helm doen. Dan wordt het
toch even a lemaal anders.

Hoe reageerde iullie !Imisfnm! op IJe!
bericht op ItÎtZeIlding n,lar Bosnië?
Marc: Ga je weer een half jaar wq;. Ze
vond het niet zo leuk. Van Bosnië h.ld ze
tO\::h een heel andere verwachting dan
van Cambodje. Dat het hier veel erger
zou zijn, Wc zien hier minder ellende
dan we daar gezien hebben.
Steeph: Mijn meisje wt"et, dat ze met een
heroepsmilitair gt"trouwd is. Ze schrok
er eigenlijk niet van. Ze was er niet hl ij
mee. Het vervelende was alleen, dat er
tussen J'anuari en april heel vaak ges-
witche is van \vel gaan, n:lar niet, naar
wel. Dat is heel vervelend. Als je definief
ja hoort, dan kun je jc daar op instellen.
Door die veranderingen krijg je toch een
beetje spanningen. Je kunt het maar be-
ter weten.
Hen: Het werk gaat niet voor het meisje,
maar het is wel belangrijk. Ik zal me er
niet aan onttrekken. Als je niet wilt. d.lIl
moet je de diemt maar verlaten. Toen ik
de fax eenmaal gezien had, heh ik het er
thuis tien minuten over gehad. :\tijn
me:isje:vroeg wat de condities waren. Ik
heb dat uitgelegd en verteld, dat het
voor mij maar voor vier maanden was.
Dat seheelt tm:h weer t\vec ImunJen.
Zes maanden is toch eell hele lan~e tijd,
d.tt merk je IJU hinnen de eenheid ook.
Bij sommige mcmcn gaat het opbreken,
he:t is gewoon een versduikkellijk lange
tijd. Z(..kt-r als je getrouwJ hent en kin-
dertjes hebt, dan hegin je dit, best wel te
missen. Ze zei, dat het mijn beslissing
mm'st lI]n, maar dat ze er volledig ach-
tcrstond.
Ik had haar al eens gezegd, dat er bin-
nenkort wel een keer een hrief voor mij

zou liggen, dat
ik naar Bosnië
moest.
Ze is wel heel
rationeel den-
kend. "Het is
Jt"werk", zei ze
"hopen, dar
het goed af-
loopt. ~
Drie \veken
voor llllJn ve:r-
trek kreeg ik
het te horen,
dus onzeker-
heid he:bben
we niet gehad.

\Vat kU/mell
;ullie je hall/'
neren Fan die
fleKinpe rio de ,
dak 'Ia aankomst?
Stceph: De dertigste juni kwamen we
aan in Split, de volgt"nde Jag reisden we
door naar Kiscljak, voor een verkenning
en onderhandelingen met de burgemees-
ter en de eigenaar. D,lt ging allem,lill
goed. Vervolgens gingen we terug naar
Split, waar de "harhourparty" negen ju-
li zou aankomen. Wij zouden daar ee:n
p,l.lr dagen helpen en h.ldden een klein
tasje me:t spullen bij ons. Daar hebbt"n
we dus twee maanden uit geleefd.
Vervolgens kwamen we de grens niet
over en was er de twijfel over: gaan we
blauw of gaan we groen. \Ve hebben ('en
aantal wagt"ns toen wit gemaakt, omdat
de F.O.O.'s (Forward Observing
Officcrs, m.v.) toch het voorterrein in
llloestl'n.
In een groot kon\"ooi zijn we op een he-
paald moment toch doorgegaan. Het he-
richt van de Engl'1sen en de Fransen was
toen: wc keren nu niet meer om. Er was
een beeld ontstaan. dat de multinationa-
l" brigade wcl gestuurd was, maar dat
wc niets deden. Die keer 7.ijncr fotogm-
fen me:egenomen om te laten tien, dat
we niets konden doen. omdat we hij de
grens werden tegengehouden. De .un-
wezlgheid van de pers heeft goed ge-
werkt. Toe:n ging ook itlt"t"nsalles door.
\'('e zijn geliik doorgereden naar
Kiscljak. Zdf ben ik daar een week ge-
bleven, waarna we de b{'rg op ûjn ge-
gaan.
",tue: Ik ben negen augustus aangeko-
men en heb toen vier weke:n in Split ge-
zeten. Er W.1S een extra chauffeur nodig
voor een rit. \'(1e kwamen weu Je grens
met over en we hebben drie weken in
Trebisc\"o vastgezeten.

Iloe U'</$de sitlfatie in het bey,in 0/1 de
herK? Hoe ::,IK0'11ziet jullie werk eruit?
Ben: Het was toen heel eh.lOtisch. Er za-
t('n I.(weel eenheden en Ill,lterieel op de
weg, die allemaal een plek ie moesten op-
I_oeken.
Stecph: We hehben onze locatie opge-

zocht en opgebouwd, de eerste van de,
inmiddels, drie die wc hebben gehild.
Vanaf dat moment ging het echte werk
pas heginm'n. Het w{'rk hier verschilt
niet \"{'c1met waar \vt" jart"n lang voor
geoefend hehbcn. \Vij zijn de logistieke
hack-up voor de voertuigen. Als er wat
uitvalt. halen we het op en repareren de
hoeI. Voor mijn gevoel lijkt het heel veel
op Noorwegen. Daar zIjn we alleen kor-
ter e:n de: omringende omstandigheden
zijn Ilatuurliik anders. Je moet hier
voorzichtiger zijn. Het brengt wel een
bepaalde spanning met zi..:h mee, wan-
neer je ergens een voertuig moet gaan
oph.llen. Je weet nooit wat je tt"gen-
komt.
Ikpaalde dingen die je jarenlang geoe-
fend hebt gebruik je als het ware auto-
matisch. Niet h"t zijterrein in, helm en
vest dragen. de wacht lopen. beveiliging.
Als ie hier het kamp verlaat moet jt"jt"re-
aliseren waar je mee bezig bt"nt.
Marc: Er ziJn ved overeenkomsten met
l':oorwegen. Het enige verschil is, dat je
hier niet kunt stappen. Wat je ia ren lang
hebt geoefend oreng je nu in de praktijk.
Bij de Engelsen zie je, dat er een tem in-
stort, omdat ze niet op tijd de-ieen. Zij
hebben die arctie-('Tvaring niet. Die be-
wijst hier wel zijn nut.
Ben: QU:l oefening ga,H het hij ons,
landmacht, hetzelfde als hij het korps
marini{'rs. Je (ioet waar je voor opgeleid
bent. De oasis-principes moeten crin zit-
ten. Het korps heeft het voordeel, dat ze
koudWeer getraind zijn en \vij niet.
Wij werken wel veel meer logistiek dan
het korps. Wij nel11t"n ook veel meer
mee.

Ddt brengt me hy'" de t'o/gellde I'rl/(j~.

Zijn jllllil', kiikclI1 '1<1<1rhet wdgenlwrk,
in t'o/doemll' mate tllegemst om het
u/erk te klll/nen doen?
Stecph: \X':lIlneer je in Noorwegen zit
knn je, omdat je cr korter bent. nog wel
eens dingen uitstellen. Hier kan dat na-
TUurlijk niet. .\-laar we zijn van huis uit
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f;onl in het 1I11proviscn:n. Tut 1101' tut' IS
hn met gd1l'urd. dat \\T (Til klus niet
konden doen, olm!ac wc dl' spullen llU:t
hadden of tT gt'(:n anden' manitT tc vin-
dcn was 0111 hd probleem op tc losst'n.
Het enige na(kd is hi('r. dat dl']oglstil'kc
hin tc lang IS. Hn g,l,lt na tc vet"!sta-
tions, w,lard(lor ]c in plaats van ecn
weck vier weken op w spullen lllOl't
wachten. Ik vraag me wel eens af. waar-
om lUIst Jl1 het "('(:hr" het 7.0 lang moet
dun'n.
\XIC zIJn nu m;ur t'en kone pt'rlodc {'cht
aan het oorlog loeren geweest. Als het
drie of \'ier maanden geduurd zou hl'h-
heil, weet ik niet of wc Jat h,IJdcll gered
met deze logistieke lijn. \'('e kunnen nu
een tijdje een voertuig stil zetten. J\1aar
wat als je ze allem,ul nodig heht?

/ /OC l'er/oopt dl' Stlmel/werkil/g /lissen
de mariniers Cf! de lalld1l1(/ch!crs bij {ul-
he?
Ben: Ik vind ~{)ed, Er zijn geen proble-
men. Ik heh een hoop geleerd, wals het
\\Trken onder dit soort weersomst:lIldig-
heden. Op het moment, dat je aan het
skutelen bent, ben je alletwee monteur,
(br maakt nicrs uit, Ik word liet zo be-
h,lIldeld ;'lIs ieder ander hlt't.
Stecph: Dc jongens hebben zich goed
;},lIlgep;}sr.Als]e in het begin uitlegt hoe
dc dingcn hier werken g.Ut het goed.
liet scheelt wel, dat wii wat apart van de
rest van de dub hebben gezeren en dat
de \'erhoudingen bijna evenredig Zl]ll:
vijf mariniers en zeven landmachtmen-
sen.
Ben: Als je maar een positieve houding
heht. Er zijn natuurlijk wel eens dagen
bi], dat Je een dip heht. Geef dat dan ge-
woon toe en loop niet de hele dag te ou-
wehoeren.AIs l(' IC dan een heet je met
rust laten gaat het goed.
Steeph: daar hebben we het met elkaar
over gehad. We leggen hd regen elkaar
en dan laat je zo iemand die dag een
heet je begaan. Dan dOd hiJ toch een
keer een dag niks, dan haal JCdat de vol-
gende dag maar weer in.
Marc: De samenwerking is goed, Ik vind
wel, dar sommige landmachters iets ne-
gatiever zijn en wat sneller klagen dan
de mariniers. Ze zijn wat minder tlexi-

16 - EGO J FEBRUARI 19%

bd . .\lJsschK'n komt d.lT, oTJldat ze nor-
TJlaal ).\esproken nooit zo lang op ode-
mng zijn of nog niet eerder uitgezonden
zijn geweest.

\Vilt 1'lmfclI jullie I"m he! illgrijpclI I',m
dc Rupid Re,lctioll Force hirr?
Stecph: Het had al twee jaar eerder moe-
ten geheuren. J let had dui/enden men-
senle\'ens gescheeld als er eerder W:lSin-
gegrepen.
Ben: Het prohleem is. d,1t de \'1'\ hier is
lllgczet en niet de :'\;\ VOo De VN is
ml'er gericht op politieke oplossingen.
praten. De NAVO hebben we juist om
daadkrachtig te kunnen optredell. I kt is
ook wel gebleken, dat het ingrijpen zijn
vruchten heeft afgeworpen. I {ele1ll,lal
oplossen doe je het nog niet.
Marc: lk oplossing ligt hij dl' mensen
zelf natuurlijk. Wij kunnen ze alleen een
handje helpen.

Hoe kijken jullie tegell het faûtste stukje
t'iln de;::eoperatie ,wn?
Marc: Dat wc gaan verhuizen vind ik
ni(.t zu'n probleem. Het weer inp'lkken
is natuurlijk wel vervelend, maar als ie
zo bezig bent ga:lt de tijd \vel lekker
snel. Het is mbschien wel een spannen-
der omgeving, maar dat hoort erhij.
Ben: Je weet nooit wat l'r precies gaat
gebeuren. Je moet hier nu l'l'nmaal tlexi-
bel zijn.
Stecph: We mlwten wel scherp hli]\Tn en
oppassen dat we de zaak niet onder-
scharren. \Ve gaan naar eell gebied waar
de zaken ondermijnd kunnen zijn. de b(.-
volklllg ons missdlien niet graag ziet ku-
men enz.

I-leeft in /'£'Ts(Jolllijke zilt deze lIitZl'II-
dillg iets tot"Rt'l'ocgd?
Ben: Ik hen een ervaring rijker. Zo'n
kans krijg ik dus nooit meer, om hier
met de marilllers te zijn. Later zal ik hier
toch pusitief or terug kijken. De leuke
dingen omholl( ]l\
Steeph: .Ie weet nu hoe het is om in een
crisisgebied te zitten en hier je werk te
doen. liet is heel positief om te merken,
Jat al die training van jaren nier voor
niets is geweest. \X!e hehhen hier een
goede indruk achtergelaten, Ik denk, dat
de mensen van Serajewo behoorlijk op-
gelucht Zijn. Ik had het niet willen mis-
sen,
Marc: Van zo'n uitzending word je ,11-
tijd wijzl'T. \'';7atdat is zal wel blijken als
we terugz.ljn. Op hl't gebied van mijn
vak hel, ik er ren hoop bijgeleerd.
Ben: Zo metren thuis denk ik dat jr een
stuk makkelijker gaat len'n. want wat
zijn prublemen?
Steeph, Marc: .\lemen maken allerlei
problemen, die niet nodig z.ijn. dat ~'alt
je op. Je wordt makkelijker en gaat rela-
tiveren. Je kunt heter zien wat et:ht be-
langrijk is en wat niet.

Bedankt I'oor het gesprek,

ALS DE COMPr
Met een uitzending wil
Het is dertien december 's avonds.
\\'e zitten in dc tent van de M.T.a.
(motor transport officier), de korpo-
raal der mariniers Engel de Ruiter.
Hij heeft een hele drukke winkel bij
dit detachemenr. Ook deze avond
blijkt dat weer. Het gesprek wordt
zeker een keer of tien onderbroken
door telefoonrjes of oplopers. T "-CC
van zijn mannen, chauffeurs. de ma-
riniers Patrick Vos en Harold van
der Pol zijn aangeschoven. Terwijl
uit een naburige tent de radiogclui-
den van de wedstrijd lerland-
l\'ederland weerklinken, weer iets
wat we missen, begint het gesprek.

",;rillell !ullie ie eerst u',11 lIader 1'()(Jrstc!-
feil?
Engd: Ik zit bijna 21 jaar bij deze baas
en heh hijna allt"s g('daan, wat het korps
te hieden heeft: alle grote oefeningen en
Irak. I liervoor was ik rransport\Trdder
hIj de Sociaal .\ledist:he Dienst in
DTlehuis. Ih,lT had ik maar drie autoot-
Jes. Daarvoor heh ik in dt" tlJIllStruC-
teursopleidlng gezeten in Findhon:n, Zo
ben ik bij transport beland.
Patrick: :-.Jadl' EVO heb ik heel even bij
de 120 mm gezeten. D,larn,l kwam een
half jaar Cambodja. Toen ik terugkwam
hen ik \\Tct bij de Ie mortierbatterij ge-
pla,Hst. Ik zou 22 augustus naar de West
gaan, alll's was al geregeld, maM dat
werd reruggrdraaid. Voor de Eva heb
ik LTS e1et:tro gedaan en een aamal cer-
tificaten gehaald. Daarna moest ik in
dienst. Ik wu rrn jaartje bijtekenen,
maM dat ISvijf jaar geworden,
Harold: Ik ben zes jaar bij het korps ma-
riniers en heb eigenlijk alleen mortieren
gedaan, Eerst gewoon bij de stukken,
daarna bij transport. Ik ben ook in
Cambodja geweest en daarna kwam dit
verhaal. Voor de EVO heb ik ,'••.IAVO en
Middelbaar ComlTlercieel Onderwijs ge-
daan.

HehIJcll jullie Camho- 1'11lrak cTI'ûrill-
geil lIleegespeeld in jullie l'eTll',lChtillgell
ten aanziell l'an deze uitzending? Hoe is
het illiemll,l/ {'erlollen ill het hegin?
Engel: Cambodja was heel anders. Een
heel andere operatie, een heel andere
cultunr. In Irak had jt' natuurlijk ook te
maken met moslims, Het was anders
werken. mer een infanteriecompagnie, in
pcloronsverhand, veel hechter d:ln hier,
Ervaringen hebhen niet zo'n rol ge-
speeld. Je hoort vooraf nawurlijk wel al-
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rIESTAAT AANGETREDEN BEN IK TROTS
lij horen

ledei vcr halen. Het was niet duidelijk
waar wc zouden belanden \'lh: hadden
een houding van wc zien wel, wat hel
wordt. Het is allemaal heel ~nel gegaan
met ons. ~/e laten in Noonvegen en (Ie
mensen van de 81 mlll mortieren werden
teruggehaald. Zij gmgen opwerken,
maar eind mei, hegin juni werd de hoei
ineens teruggedraaid en moesten wij.
Patriek: Ik zat met mijn hoofd al helè-
maal in de ~'cst, moest nug twee weken
rot mijn inschepings\'erlof. Alles was al
gepland, toen ineens alle uirzcndingl'n
werden ingetrokken. Alle lui, die al wat
langer hij de mortieren zaten moesten
blijveIl.
Engel: Ik zat net anderh,lke maand bij
de mortieren. Dit was ook mijn allereer-
ste grote oefening. :-'Iijn Irak-term kwam
nog meer onverwacht dan dir. Dat hoor-
de ik viif dagen van re voren, Op vrijd;tg-
avond werd ik geheld, dat wc up zondag
n;lar Irak zoudi:n \'{.rtrekken. Iht wcrd
uitgesteld tot woensdagavond en uitcin-
delijk tot donderdagavond. :t'\u zat cr
twee weken tusscn de dag waarop ik het
huurde, omdat ik zelf naM Doorn helde
naar aanleiding van geruchten, en de da-
tum van vertrek. \'I/c heb hen een wcck in
Oirschot geoetl'nd, voorhereid. Daarna

lI.r.Il.I. /',ltrick \'os, EIlgel de Ruiter, Harold
l'.1/1 der Pol

terug in Doorn om in te pakken en op
JO juni lijn we vertrokken.

VondelI jullie hel leuk. toell deze lIitllO-
digillg of! de lIIilt viel?
I'atrick: Nier leuk, m:l;lr ook niet erg,
Het was lutllurlijk wel eVCllolllschake-
len, maar ja, accl'pten:n! Ik h:ld me er
wel snel overheen gezet. Ik kwam in ecn
leuke grocp terecht van jongens, die ik
allemaal kende. Dat maakte veel goed,
Harold: Ik \'onJ het leuk. Het werd wel
wccr eens een keer tijd, twee jaar na
Camhodp, Weer eens op stap. Tussen-
door ben ik nog wel naar Curaçao ge-
weest samcn met mijn vriendin. Ik \vas
er wel wcer aan toe.
Engel: Ik vond het niet erg. Als je in
Doorn achtetblijft heb je alti/'d het ge-
voel, ik lit cr niet hij, wil erbij lOren. Nu
kun je er nver mcepraten, Ik hen niet in
Cambodja geweest en dat is toch jam-
mer.
Je hoeft het niet op je staat van dienst te
hebben: je bent goed of je hent hl,t met.
Het korps heeft jarenlang niets anders
gedaan dan allccn maar geoefend.

Patriek: liet is ook weer eens iets
nieuws. AlsJ'e weg moet hoor je
ook nieman "shit" zeggen.
Engel: Trots, als je als compagnie
În Doorn staat aangetreden en ie-
dereen weet, dat dat de compag-
nie Îs die uitgezonden gaat wor-
den, dan voel je ie trots. Wij zijn
het nu. De volgende keer jullie.

Jullie hebben waarschijnlijk alle.
maal het nieuws over Bosnië ge-
l'olgd. Ineens is dan duidelijk, dat
je er ook zelf naar toe gaat. Hoc
kijk je er dan tegenaall?
Harold: Op het moment, dat ik
het hoorde hen ik echt alles gaan
,,'olgen, RTL 4, de krant,
Daarvoor was dat veel oppervlak-
kiger, of er moesr een keer \vat ge-
beurd zijn met de Hollanders.
Patrick: Ik volgde het wel, maar je
gaat het dan ook ineens anders
bekijken. WIl' wisten nog niet
waar wc rerecht zouden komen.
Engel: Ik ben niet zo bezig ge-
\vcest met het gevaar. \'\Tegaan ge-
woon en we l.ien wel. Als wc on-
der vuur komen, dan ga je vanzelf
de dingen doen die je geleerd hebt.
Dat weet ik wel],eker. AI jaren zie
je dan snÎper~alley, dat er vrou-

wen en kindeten kapot worden gescho-
ten en dan dacht ik al, waarom doen ze
d.lar niets aan. Toen ik wist dat we gin-
gen dacht ik, misschien kunnen wc daar
toch iets hetckenen met de multinationa-
le hrigade.
l'atrÎek: Als de 120 mlll gaat, dan wel.'t Je,
dat er toch wat gaat gebeuren, anders had-
den ze die andere eenheid, die al opge-
werkt was wel geSTUurd.We ûjn hier wel
scherp naar toe gegaan, op ons qUl \"lve.
Engel: \X'at er in Srebtenica is gebeurd.
Ik denk, Jat wij dat niet beter hadden
gedaan. Ik wil ook gewoon weer rerug
naar mijn gezin. Het enige waarvoor ik
hereid bcn mijn leven in te zetten zijn de
maten hier. Ik wil graag helpen, maar cr
zijn grenzen,
Harold: We waren goed gemotiveerd en
wilden na l'cn half jaar met zijn allen te-
rug komen. Zo hen ik hier wel heenge-
gaan.

Hoe reageerde fJet thuisfront op jullie
vertrek fJicr lllWr loe?
Patrick: Op grond van de heelden, het
nieuws, waren ze toch wel een beetje be-
zorgd. Ze stonden er wel achter natuur-
lijk.
Harold en Engel: Bij ons was dat ook zo.
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V/JS de eelil}eid klJar l'oor vertrek?
H.trold: De mortieren \\TI. Die crnhcld
stond al. Er omheen wa~ het miss(hicn
wat moeilijker. Ik denk toch uiteindelijk
wd.
Engel: Je kunt niet .lllders dan I.eggen,
d.1t ie cr kbar \'oor hellt. Je hebt de re-
putatie, d,tt ie over,tl ter \~'ereld binnen
vierentwintig uur inzl'Th,lar bl'Tlt. ~kt
dil' YPI{'s waren wc nog niet helemaal
gewend. \'<;Ic konden gdukkig de
chauffeurs en de boordschutters van de
11C Int.llltCriccic O\l'rIlCllll'tl.
Het is ~dllkkig alkmaal goed gegaan.
Conl, dat wc JlC tijd lil Split haJJI'Il.
Het in- en uitLtden van de YI'R 's, het in
stelling komen. \X:c hebben nog allerlei
dmgen kunnen odenen.

1>a.:zrllJee komen wc .1.:1/1 IJet heKill Pa/I

de ut,,:r,llie: St"it, 1\.isdjak. Met Jllc i'ra-
geil /',lII toen. (;,1<111 we h/,lI1lV of gn)(!II?
Harold: Ik ben gelijk dourgqpan naar
Kiscljak en ben gaan oouwcn aan wat
ons kUllp moest worden. Dat is Ct'Tlver-
haal op lidI. Er is daar hcd hard gc-
werkt. De hoei moest khur lijn als de
j(ln~ens louden komen en Jat zou al
heel snel zijn. Iht duurde uiteindelijk
H'ellany,er.
Engel: \'\'as eCIl onzekere tijd. I',IS in
Trcbist'Hl werd er over blauw of groen
heslist. Wc dcdell vanuit Split alsmaar po~
gingen Olll de grens over te komen. Aan
de havcn zat dit' vent met die kale kop,
.\Iussolini noemden we hem, Dan klapte
die Itl zijn handen van: "waar zijn je pa.
picren?" en dan konden we weer terug.
BiJde grens stond Hessdina, die heeft ons
ook een paar keer teruggestuurd, \'(',lt
krecg ik eCllhekd aan dat mem.
Patriek: Aan de andere kant van de
grens moest cr van alles gebeuren. Ik
wilde alleen maar \'ooruit. Van Split kan
ik me bijna alh..ell maar herinneren de
wacht te hebhen gelopen op de h,lven.

f:emllaal de grens ol'er reden we door
lIaar de berg £'n was !Jet ook gelijk ra,lk,
Engel: Onzc chauffeurs waren allemaal
aan het pt'ndden russen Kiseljak en de
berg met munitie. Rij een paar fire-mis-
sions was ik op de bcrg, niet bil' de stuk-
ken, maar bij dc monteurs, vakbij die
155mm k.monnen.
Ik heb er dus wcl .•vat van mcegemaakt.
Harold: Samen met de ondcrotficier van
de bevoorrading, sergeant.maloor van
der \X'ouden, hebben we tocn eerst de
munitit. bij de Fransen opgehaald en
naar de stukken gebracht. Op hct kamp
moest iedereen toen aantreden en werd
er gekeken Wit. t'r dt, juiste kwaliteits~
numnlers had, als mortierist. Zo kwa-
men er geïmproviseerde sruksbem,mnin.
gen, wa,lr bijvoorbcdd ook een kok
meedeed.
Twee d;1gen h('hlwn dlcJ'ongclls in de re-
gen gestaan. De crusa ers (rugzakken,
t\1V) warcn er toen nog niet. Ze sliepen
onder een zeiltje n,l;1st dt. YPR.
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Patrick: Ik wa~ aan het werk al, tienton~
nerehauffeur om 10 snel mogelijk lm'eel
mogelijk spullen d•..berg op te krijg •..n.

\Vat l'OIIJC/I IlIlhe 1',/11dil: (irc'/11lssw/ls?
Harold: Prima, moest gebeuH'Il. Ah l"
toen niets h,ld gcdaan, W,l'; Jt' )Cgeloof-
waardigheId kWlIt geweest. I Iad het
volk cr hier ook nier lllet'r in geloofd.
Patriek: Lui die op zo'n m,mier, een bom
op Je nurkt, burgersladHolfers lluken
moeten a'll1gep,lkt. [k geloof, d,lt de 111t'.
ningen \';Ul iedereen hier d.lar wd gelijk
over ljin. Een goede za'lk!
Engel: Ja, wat moet j(' anJers. \'(.'e kwa-
men hier met veel hravoure n:ur binnen.
\,('ij gaan er voor zorgen, dat het een
heet je leefhare situatie wordt vnor ieder-
een, die dat wil. Als je dan nog nieh
doet, dan kan je net zo goed weer weg
gaan .. \tis';Chiell hadden I.e anJers uuk
wel op ons geschoten, omdat jl' niet ge-
loofwaardig bent. Hadden we hier nu
misschien wel midden tussen dc Sl'f\'iérs
gestaan.

Als je I'lIl1rtbch ie ook ka/ls op coulIter-
lhlttery. Hebhen ;ullie ie dat (Jok Kere,/It-
.<eerd?
Patriek: Als chauffeur hen jc daM nict
erg mcc bezig. Je rijdt door Kro,ltisd1 of
lllos!lm gcbied. Zo'n tientonner is 11;\-
tuurlijk moeiliJker te traeen dan de stuk-
ken. Is meer voor de jongens daar.
Harold: Jc rcaliseerr je \vel dat het bn
gebeuren. Op ht't moment zelf heil je ge-
wO(ln volop aan het werk. Achteraf
dt'nk Jt' daar pas echt bij na. Ik denk dat
ht't bij de Jongens lil dc stelling ook zo is
geg,lan.

Hul' ::.itiullie u'erk in elk,Mrt
Engel: -'lijn echte t<lak is liaison officier
ammunition collection point. Ik zorg
dat ik samen mt't mijn tientonner-
ch,lllffeurs wanneer dat nodig is naar
het ophaalpullt van Je munitie ga, om
da,lr de boel in Tt' bden, over te laden op
dc speciale b..•..\ (bandvoertuigen) en
naar de stelling te brengen. Dat heb ik
nog nuuit gedaan. Hier hen ik transport-
verdeler en verdeler van de voertuigen.
Ik wrg voor ht.t underhoud en houd
twa,llf man aan het werk. Er zijn in to-
ta,ll 130 ,,'uertuigen in beheer.
Wc hebben het hcd druk. maar we heh-
ben nog nooit nee hueven te verkopen.
Ik zou er wel graag een paar ehauffeurs
bij willen hebben. Dan heb 1e tenminste
een beet/'e ~spare", Jat hebbcJl we nu
helemaa niet.
:\lorgen en o\"ermorgen ga,ln er ml'nSel1
naar Split. Die komcn elkaar dan onder-
weg tcgen. Hier heb ik dan geen enkele
man over. :'\u sinds anderhah'e week
zijn we voor het eerst begonnen mct uit-
slapen. In al die tijd hehhen wIj nog
nooit een zondagse dienst gehad. (bete-
kent vrij van dicnst, m.v.) \'('1' zijn na-
wurlijk ook een serviceverlenend be-
drijf. Het IS wel dankbaar werk. \'('e

hebben ecn Ieukc cluh, dat voegt heel
veel toe.
I'atrick, Harold: Het is een leuke haan.
Je hent ,l[tijd bellg. Is het niet met shit-
sucken, Jan is het wel waterrijden of w,lt
anders. \Ve kOllKn over:1l en zien alles.
Rijdm d(' gelleraal rond oi dc pers. \Ve
hebhen het wel getroffen met ons werk
en ook met elkaar. Het ISbij ons ook eCll
oplooppunt. \'('''lr de werkdruk betreft is
het hollen of stilsta,ln. Soms lig ik 's
avonds om le\Tn uur uitg('feld op bed. Je
kuilt nu wel mcrkell, dat W(' wat met'r
gesl'tt!ed zijn. Hn IS nll wat rustiger. Her
is wel ,Inolliclll werk. ,\lensen denken,
dat we al1e('n tOenbet'tje njden en het ei-
gcnlijk niet zo druk hebben. In dat op.
l.icht is het soms ondankbaar.

Is cr l'en rit w,wr ie eell sl,eciJle herimle-
rinK 11,/1/ bCII'Il<lrt?
P;1trick: Fm aantal weken geleden wer-
den Wt. om 12 uur ons bed uit gehaald.
Er was een ongeluk geheurd in de huurt
V,ll1ons voormalige kamp .lavnrak. hoog
op de berg. Daar was een truck met
twintig moslims van de berg afgerold. Er
waren vier dodcn en z('sticn gewonden.
\XliJ liJn daar naar toe gereden.
Immddels waren Je gewondcn naar het
Fr,lnw kamp in de omgeving gebr,tcht.
Onze zlckcnwrplegers namen de leiding.
\Xlijh('ob('n die mensen toen naar het zie.
ken huis gebracht. Het was hed span-
nend en inspannend. Er was maar twee
meter zicht, wc hadJm geen bijrijders en
mOl'stcn om de vijf minuten stoppen om
de sneeuw Villlde ruit af te halen.
Als wij er nier W,lH'n geweest was het
met die 111ensenskclu atge!open.
Engel: TiJtkns l'en nt door Lokve, een
p!<latsje hier III de buurt, hebben we eten
uitgedeeld aan de kinderen hier. Dat
vond ik muoi. Kinderen kunnen er nooit
wat aan docn. Ik heb zelf een zoon. Dan
denk ik, als hij dit zou zien, wat zou hii
dan denken? Onze kinderen hebhen het
70 goed.

lIeeft de::.e lIitzCllding persoollliik voor
;ullie iets tocgevoegd?
Patriek: Weer een ervaring erbij. [n aller-
lei opzichten denk ik. We hebben hier
goed werk verricht, em hoop ellende ge.
zien. Ie staat weer met beiJe benen op de
grond. Straks wllen we, net als met
Ca mbo, veel over hier napraten.
Harold: We hebhen dt, oorlog van dicht-
bij gezien, niet alleen maar via de televi-
sie. Na de beschietingen is het rustiger ge-
worden in Seralewo, dat is ook een ver.
betering. ,\lissc lien hedt het gehlllpen.
Engel: Op mijn werkgehied een heleboel
ervaringen riJker. :\1isschien heb hen we
toch bijgedragen aan Je vrede. Gdukkig,
hoop ik, is icdereen gezond en \vel thuis
over een week of drie. Dat is heel helang-
rijk.

Bedankt l'oor het gesprck.
Alle inteTl'iew.<:RaadsmalI Mart Vogels
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Léon Wecke

AanlJiediux: Lezers van EGO kl/nnen
het boek ook rechtstreeks bij de I/itge-
flerij bestellen door het oflermaken /lan
f 15,= (dl/s verzendkostelI inbegrepen!)
op gim 727090 Uw. Uitgeflerij
KolI!rast te Ooster/leek.

schuit'en. waarin l'eT/neld werd hoe ne-
gatief onze jeugd wel over die arrogante.
oorlugszuchtige bierdrinkende varkens
in OIIS nahuur/and dachten. Een (ro.
bleem bij mijn l'oordracht was wc ddt
het llerhaal eerst in het Engels gehouden
moest worden. want dat is de l'ocrtaa/
lIan het legerkorps, maar d,I,lr er nOgj
een Duitser was die geen of OIwoldoen-
de Engels verstond, mocst d,wma l/flgj

een sametwatting in het Duits flolXell en
well'an gelijke tiidsdllllr.
In de pal/ze h/eken de Nederlanders met
elkallr Nedt'rlands en de Dlfitst'rs met el-
kaar DUlts te jJraten en de vraax is of dat
Engels als I'oertaal het ooit echt zaf ma-
ken.
Ook de omgangsvormelI hi; de beide
krijgsmachten zijn Ilogal l'erschillend.
Voor Duitsers geldt ddt je je meerdere
na een al dali niet schriftelijk l'Crzoek op
een /)elJaalde dag uJel te spreken klln~
kri;ge" n<1dat;e geklopt heht en er 'hin-
nen' is geroepen. Voor de Nederlander
geldt l'an hoog tot laag dat ze met de
deur o1'ell zitten. Do.lamaast zijll de;
Duitsers gewend ZOIlIier tegenspraak he-
uelen op te t'olgen. terwijl de,
Nederlanders M; 1'(J()rkellr eerst nog ill

praatgroel'en lIiteen
gaan.
Misschien dis we I,wg
geduld hebben, komt er.
ooit nog eens 1'1'11 krui-
sing tot stand tusscn een
Nederlandse en een
Duitse soldaat. f.m mi-
litair. die ()ij het he/,eI
'aanvallen' meteen op
de l'ijam! afgam en Jaar
aangekomen een discus-
sie begint met de ['Taag
of er wel echt geschoten
moet worden.

of sart'astische (met bijtende spot v.D.)
weergave van die visie. Zelden of nooit
evenwel "'mrdt Weckes toon cynisch
(schaamteloos ongevoelig, v.D.) wals
voorwoord en omslag van de hundel
hem 'aanprijzen'. Gelukkig niet, daar-
voor is de betrokkenheid van de auteur
hij mensen, hoe bekneld ook hinnen hun
maatschappelijke structuren, veel te
groot. Een boeiende hundel, zeer ter
(her)lezing aanhevolen!
Fmnk Spocfstra

téo" Weeke: Wecke's Wereld. Kontrast,
Oosterbeek 1995. 176 blz. geïll. f 15,=.

Het was leest in Münster. KoM ell Kok
!Jeb!ml gisteravond het N-ederlands-
Duitse, officieel DI/its-Nederlandse, le-
gerkorfJs feestelijk in zijn bestaan baes-
tigd. bI dat was toch maar een uniek
feit. ['hwr IJistorisc!Je maatstal'en geme-
teil is het nog niet zo lang geleden dJt we
in militair en OI'erigells ook in politiek
opzicht m,'t die Duitsers een wat andere
verhol/ding hadden. Muur 11/1 hebben we
dan em gemeenschappelijk legerkorps,
l"'ldrl'an het !)(lofdkll/Jrtier in Münster
gel'estigd is, weiiswaJr een Duitse stad,
maJr wel dichthij Nederland en met een
I'reedzame associatie. Werd dJar niet
-een tijdje terug de Tachti~äarige Oorlox
met de Vred{' 1'.1/1Münster beëindigd?
OnfJngs tIlocht Uw colutllnist het ge-
jwegen iJelJln'lI in het kader I'all de sa-
mensmeltmg l'dll Duitse elt Nederlandse
militaireli /loor dat legerkorps in wor-
ding eell college te gel'en. Het ging erom
'Jllidelijk te maken dat lI'e uiter<l,lrd lier-
schillellde opvattingen hebben over bui-
tenlandse politiek, maar ook eell 'Jele-
boel plinten l'an Ol'ereen-
'komst en gemeenschappc-
1iik belang. En waar hel
met name ook om giltg was
Jall te ge/'en dat wc Il'clis-
~/laar nog wel I'crschillel1d
over elkaar dachten en er
ook nog diverse vooroorde-
1en u'aren, m,wr dal het we-
'der::ijds begrip onweer-
stam,baar a,m het toenc-
men W,IS.
Aan de hand llall nieuwe
ollderzoeksgegel'ells kon ik
het indertijd gemchtma-
keilde rapport llan het
Illstituut Clil1}{enJad opzij

Legerkorps

Hoewel \Veckes ondenvcrpcn vooral de
nationale en internationale gebeurtenis-
sen in de wereld betreffen is de column -
blijkens de reacties van luisteraars- pop-
ulair in Gelderland, maar ook daar bui-
ten via IKON en publikatie in o.a. dit
maandblad. Trouwe EGO.lezers kennen
overigens al veel langer de kritische en
geëngageerde artikelen van I.&onWecke,
hoofd van her Studiecentrum voor
Vredesvraagstukken van de Nijmeegse
universiteit. Zijn eigenzinnige en vaak
prikkelende srandpunten, afwisselend
hloedserieus en relariven'nd maar sreeds
met humor gebracht, zullen nier altijd
door de lezer worden gedeeld, \X'c1nodi-
gen ze uitdrukkelijk uit tot een eigen
stellingname ten aanzien van de aange-
roerde zaken, een typisch humanistische
doelstelling die ook EGO nastreeft.

Die actualiteitsheschouwing is natuur-
lijk meteen de kwetsbare Achîl1eshiel
van zo'n bundeling achteraf: immers
niet alles is na een paar jaar nog even be-
langwekkend. Toch blijkt dat nog erg
mee te vallen. Dat is ook in niet geringe
mate te Janken aan de eigen-wijze visie
van Wecke op zaken. En niet minder
aan zijn 'ontwapenend' ironische (hu-
moristisch spottend, HJlgt'ns Van Dale)

Van de tot nu roe ver over de driehon-
derd uitgesproken columns werden er
vijfenrachtig voor deze bundel geselec-
teerd. ,"leer dan een kwart ervan betreft
kwesties van oorlog en vrede of zelfs
specifiek Nederlandse defensiezaken.
Ter illustrarie daarvan een korre opsom~
ming van enige titels: Dienstplicht,
lekken bij defensie, Officieren zijn het
zat, Dienstbevel, Kernwapens, Hutu en
Tutsi, Landmijnen, Uniform,
Vredesweek, Goedkoop sneuvelen,
Vergeren oorlogen, Auschwitz, Turks
fruit, Hiroshima, Legerkorps (hierbij af-
gedrukt). Kortom, Wecke ,>verpt zijn
'spotlight' op dTle jaar actualiteiten in de
binnen- en de buirenhlndse politiek. Van
de afschaffing van de dienstplicht tot Je
moord op Rabin, van Poncke rrinccn
to[ het Duits-Nederlandse legerkorps.

De piepjonge uitgeverij Kontrast in
Oosterhcck bracht in decemher j.l. haar
eerste boek op de markt: Wecke's
Wereld. Een fraai vormgegeven paper-
back met radiocolumns van Je
Nijmeegse polemoloog Léon Weckc en
geïllustreerd met een dozijn eerder in
EGO verschenen spotprenten. De co-
lumns worden sinds september 1992
wekelijks op maandag- en vrijdagoch-
tend uitgesproken voor Omroep
Gelderland.
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TO DIE FOR:
GLAMOURSTER IN ZWARTE KOMEDIE

De Amerikaanse regisseur Gus van Sant heeft met een aantal zeer uitccnlo~
pende films een reputatie opgebouwd als onorthodoxe cineast. AI is niet elke
film die hij aflevert cven geslaagd. je weet in elk geval dat je iets bijzonders te
zien krijgt als zijn naam eronder staat. 'Drugswre Cowboy' was een contro-
versiële film die veel reacties opriep, en 'M}" Private Id3ho' veroorzaakte ook
de nodige opschudding. Met de feministische komedie 'Even Cowgirls Get
the Blues' hadden zelfs zijn meest trouwe fans het moeilijk. maar dat lijkt hij
helemaal te gaan goedmaken met de zwarte komedie 'Tu Die FOT',
Goedkoop gedraaid in Canada, maar wel met Nicolc Kidman als publieks-
trekker.

Tu Die FOT is een zeer eigentijdse kome-
die van het cynische SOOrt waar [;1ng-
zaam maar zeker een wat hreder publiek
rijp voor lijkt te worden, AI gaan de gro-
te, romantische komedies cr in deze don-
kere tijden ook in als koek, de knipoog
begint steeds meer vdd te winnen,
To Die For gaat over een bij uitstek
Amerikaans onderwerp: roem. Hoofd-
persoon Suzanne is een ogenschijnlijk
lief, blond meisje ddt echter een keiharde
ambitie verbergt achter haar angora
truitjes en hadr pastelkleurige mantel-
pakjes. Ze vindt zich7.elf iets bijzonders,
en haar man en haar ouders vinden dat
ook, Maar dat is niet genoeg, want wat
schiet je ermee op als niet de hele wereld
ook weet dat je iets bijzonders bent? En
dat bereik je alleen als je op de televisie
weet te komen.
Om te beginnen meldt Suzanne zich op
haar allerliefst aan bij het plaatselijke te-
levisie-station. Haar ambitie ligt bij de
weerberichten, maar tot ze zover is, zal
ze haar kwaliteiten eerst moeten bewij-
zen. Ze besluit een documentaire te g;latl
maken over kansloze tieners, en ronselt
een paar goedgelovige kids die ze geraf-
fineerd voor haar karretje weer te span-
nen.
Suzanne is uit berekening gt,troU\vd mer
de goeiige sukkel Larry, eenvoudig om-
dat hij de populairste jongen van alle-
maal was. J\.1aar als ze eenm.1al ge-
trouwd zijn, blijkt Larry, hoe trots hij
ook op li/"n vrouwtje is, toch wel erg
veel te voe en voor een gezellig leven met
een paar kinderen,

• \Volvin in schaapskleren
5uzanne weet haar afgrijzen nauwelijks
te verbergen als het onderwerp tijdens
een familiefeest je een keer ter sprake
komt. Ze beginr re beseffen dat hij haar
carriàe wel eens lelijk in de weg zou
kunnen staan, net nu ze vaste voet aan
de grond begint te krïlgen. Ze doktert
een sluwe moord uit, aat de kinderen
uit de documentaire ervoor opdraaien
en meent dat de weg naar haar uiteinde-
lijke doel nu voor haar open ligt"
Aanvankelijk heeft ze alleen maar baat
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bij de spraakmakende dood van haar
n:htgenoot: ze komt, als rouwend we.
dllwvrouwtje, flink in de publiciteit en
niemand vermoedt haar eigen rol in het
geheel. .\Iaar Suzanne heeft haar
Italiaanse sdlOonfarnilie tOl,;h een tikje
onderschat. Haar schoonzusje had al
onmiddellijk door wat een wolf in
schaapskleren de vrouw van haar broer
was, maar Je vader gaat een srapje ver-
der. Als hij eenmaal in de gaten heeft dat
zijn lOon ten offer is gevallen aan Je
blinde cerZllCht van zijn mooie schoon-
do..:hter, serveert hij haar een koekje van
eigen deeg, maar dan wel gehakken in
de O\.en van de cflmincle Italiaanse his-
torie.

• Weathergirl from heil
Ta Die For is een schitterende parodie,
waar veel en hilarisch om gelachen kan
worden. Alle karakters zijn uitvergroot,
met de blonde 'weathergirl from heW,
zoals de rol in Amerika al is omschre-
ven, als een eigentijdse harpij In optima
forma,

Toch kent de film ook een aamal genu-
anceerde karakters. De zus van de on-
fortuinlijke echtgenoot die als een soort
commentatrice op de geheurtenissen
fungeert, plaatst de nodige bmtekenin-
gen" Uit h<lat observaties hlijkt dat ze

verst'hrikkelijk goed in de gaten heeft
wat er aan de hand is, Ook de tieners die
van de mooie dame van de televisie een
oplossing voor hun moeilijkheden ver-
wachten, maar die genadeloos door
haar worden gebruikt, maken bij de kij-
ker gevoelens van diep medeleven los.
(Interessant om te weten Jat de tiener-
jongen wordt gespeeld door Joaquim
Phoenix, broertje van de overleden
River, een van de hoofdrolspelers uit
'.\ly Private Idaho').
De grootste verrassing van Ta Die For is
Nicole Kidman, de Australische die pas
cclu" beroemd werd toen megas[a~ T~~
CrUise met haar trouwde nadat ze lil zlln
geflopte 'Days of Thllllder' lijn verloof-
de had gespeeld. Kidman, les jaar gele-
den naar Amerika Verhuisd om er door
te dringen tot de hoogste regionen van
Ilollywood, leek aanvankelijk alleen
maar de zoveelste glamourster met lange
benen en zero talent, maar dat blijkt
steeds meer mee te vallen. Ze liet al iets
van haar ollvermocde kant zien als de
wellustige psychiater 111 'Barman
Forever', Haar lelijke neusje, dat haar
wel de nodige uiterlijke personality
verschafte, was toen al vertimmerd tot
een Amerika,lns stand,tardmodel, en
haar ooit woeste rode krullcn vielen in
blonde Barbie-golven om haar hoofd. In
To Die For blijkt voor het eerst Kidman
echter ook over een groot, komisch
talent te hesehikken, en precies te weten
wat Gus van Sant van haar verwachtte.

Dit !I'as iets W,lt ,\'ieole 'lOg nooit had
gedaall, vertelde de verrukte producente
Laura Ziskin achteraf aan de pers. En
ook Kidman heaamt dat ze nog nooit
iets dergeliiks had gelezen. Ik uond het
zo geestig en zo totaa!llie/ll/) dat ik er a/-
ies voor Ol'er had om de rul te mogen
s/)e!ell. Het feit dat Nicole Kidman er
onbekommerd bij vertelde, dat ze veel

van zichzelf in de rol
herkende, legt het
nodige over haar ei-
gen karakter. Nu
heet ze nog mevrouw
Cruise, maar het lOU
best eens zo kunnen
zijn dar Tom Cruise
binnen afzienbare
t'l"d wordt aangeduid
a s ,\kneer Kidman.
Enfin, zolang hij
maar niet door 7.ijn
mooie bruid uit de
weg wordt geruimd ...

l.e01/urc van
O/nedand



LvO

Scene uit MaIlIleken l'is

Op een da~ komt de jongere zuster van
het meisje op bezoek, en ze wordr ook
aangenomen. De twee lUssen zijn zeer
aan elkaar verknocht, en delen de ellen-
de die het werken binnen her feodale
systeem met zich meebrengt. Allengs
groeit hun duisrere relatie, gevoed door
een armoedige, liefdeloze jeugd, uit tot
een heftige seksuele band. Hun me-
vrouw voelt dat er iets broeit, maar kan

er tot haar grote ergernis
haar vinger niet op leg-
gen ... Dit toch al intrige-
tende gegeven wordt
schitterend onderstreept
door her superieure ac-
teerwerk van de vier ac-
trices, waarbij Joely
Richardson en Jodhi
"lay als de zusters prij.
zen verdienen. \'{'at een
keus, al met al. Dat is
wel eens anders geweest!

Sis/er My Sister

sche context waarin alle gebeurtenissen
worden geplaatst. Dat het bij een drrge-
lijkc kleine, onalledaagse film vooral or
het acteren aankomt spreekt vanzel.
Antje de Bocck, die de conductrice
speelt, verdiende haar strepen al in
Daem. :'-lieuwkomer in de rol van haar
aanbidder heeft ook feillom begrepen
waar de regisseur op uit was. Hij lijkt
me een helofte voor de toekomst.

ISTER MY SISTER
De meeste mensen kennen de franse
plaats Le "lans alleen van de auto~races
die er worden gehouden. Maar in 1933
werd er een bizarre dubbele moord ge-
pleegd. Jean Genet baseerde er in 1947
7.ijn toneelstuk De ~\ileiden op, dar we-
reldwijd werd gespeeld en bejubeld.
\X/endy Kesselman schreef er enige jaren
geleden een nieuw roneelstuk over, dat
weer als basis diende voor de ademhene-
mende verfilming uit 1994 van Nancy
"teckler, een Amerikaanse die al meer
dan twintig jaar in Engeland woont en
werkt. De rode draad die door het hele
verhaal loopt is: frustratie. Een dame uit
de hourgeoisie leidt met haM dochter
een benepen bestaan in een herenhuis.
Ze heeft een dienstbode die schrobt,
kookt, strijkt, verstelt en kleding maakt.

Ongelukkiger kon de titel van de
Belgische produktie "-lanneken Pis niet
gekozen zijn. Want wat verwacht je on-
bewust bij zoiets? Dikke pret, en niet al
te suhtiel. Maar Manneken Pis blijkt een
ragfijn verhaal over de ontluikende lief.
de tussen een conductrice van een auto-
bus en een jongen die na de dood van
zijn ouders en 7.ijn zuster geen mooie
dag meer heeft gekend. Ifet grootste deel
speelt zich af in het nogal morbide flat-
gebouw waar het meisje woont, ell waar
de Îongen hij toeval ecn kamer krijgt. De
hospita speelt ook een helangrijke rol in
het geheel. Echt opwindend is de roman-
ce niet; het gaat veel meer om de filosofi-

MANNEKEN PIS

Hem')'

Een eenvoudig wegrestaurant, eigendom
van een dikke vrouwen haar licht ge-
stoorde zoon, vormt her decor voor de
Amerikaanse produktie Hea\'y. De gang
van zaken binnen dat kleine gemeen-
schapje met z'n vaste klanten en z'n ene
serveerster wordt verstoord door de
komst van een jong meisje dat door de
dikke moeder (Jok wordr aangenomen
voor de bediening. De serveerster be-
schouwt h,lar onmiddellijk als een be-

dreiging, maar de zoon verliest redde-
loos zijn han aan het naieve, heeldige
kind. Als mams op een dag het leven
laat, hesluit de zoon om het nieuws
voorlopig voor zich te houden om niet al
te veel beslissingen tegelijk te hoeven ne-
men. Heavy is een psychologische tragi-
komedie voor een klein publiek van {iin-
proevers. Shelley Winters als de morder
en Deborah Harr}' (ooit zangeres van
Blondie) als de oudere serveerster zijn
rrdelijk bekende namen, maar de rest
van de cast is minstens zo professioneel.

E COLD LIGHT OF DAY

ter van zijn vriendin om de werkelijke
dader op te sporen. Het oorspronkelijke
verhaal zit goed in elkaar en in mooie
beelden is Van den Berg altijd al een
meester geweest. i\.1aar toch maakt hij
van de film een tamelijk commercieel ge-
tint geheel, met teveel onwaarschijnlijk-
heden en losse eindjes om zijn publiek
echr te blijven hoeien. Heel belangrijke
aanwijzingen worden zogenaamd over
het hoofd gezien, en de personages doen
te vaak dingen waar eell nuchter mens
van denkt: hoe kun je zo stom zijn?
Jammer.

RichJrd era'lt in The Ca/d Ught of 1)a)'

Enigszins teleurstellend is de nieuwe
thriller van landgenoot Rudolf van den
Berg. Met Thc Cold Light of Dar ba-
seert hij ûch op een gegeven van de
Zwitserse schrijver Friedrich
Dürrenmatt. dat in 1958 in Duitsland
ook al wcrd verfilmd ('Es Geschah am
Hellichten Tag', met Gert Fröbe als de
uiteindelijke dader, en Heinz Rühmann
ats de detective).
Van den Berg haalt het gegeven van een
kindermoordenaar die pas wordt gepakt
na een steeds persoonlijker wordende
speurtocht van een verbeten politieman,
naar onze' liid. In een Oost Europees
land worden ontklede heel jonge meIsjes
dood aangetroffen. De lokale politie
denkt de dader al snel gevonden te heh-
ben: ccn hippie die eerder heeft vastgeze-
ten. ,\laar als die zich heeft opgehangen
en de moorden toch doorgaan, komt
}"1arek, een speurneus uit de stad, in het
geweer. De politie is daar niet blij mee
en Îvtarek wordt van zijn taak ontheven.
Dan is hij al zo in de ban van het drama,
dat hij er op eigen houtje mee doorgaat.
Hij riskeert zelfs het leven van de doch-
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DE ONMISBARE RADIO

Onzl' HlofOllJers wl1en best gelukkig
zijn gewecst, zonder vliegtuigen. treinen
en auto's, zonder telefoon en fax, zon-
der computer en radio, zonder film en
televisie. En de vakanries vlak bij, in
Egmond aan Zee, waren voor OllS als
kinderen toen net zo spannend als een
veTTe vakantie op Curaçao nu.

~lisschiell zijn er nu nog JlH'IlSen,die gl'-
loven dat ze ook zonder de moderne
technieken gelukkig kunnen zijn, maar
ik zou dl' computer, de rrein, het vlieg-
ruig en dl' televisie wel {'rg missen. Dat
zijn lOch allemaal uitvindingen die wc
nu kunnen gebruiken om de wereld bin-
nen h.lndbcfcik te kriilhCTl. Wat was het
bijvoorbeeld niet prachtig toen we zelf
konden zien, op die zondag in februari
1990, dat Nelson 1\bndela de gevange-
nis uit kwam gelopen!

Natuurlijk ziin die uitvindingen op zich-
zelf neutraal: er zit niets kwaads of
goeds aan, m;lar pas door het gebruik
wordt de morele hetekenis duidelijk.
Vliegtuigen kunnen mensen over grote
afstanden vervoeren, hijvoorheeld naar
een ziekenhuis. Maar vliegtuigen kun-
nen ook hommen afgooien op zieken-
huizen. De televisie kan de hevrijding
van .\landela laten zien, maar ook de
concentratiekampen in ex-Joegoslavië.
Daar kan de televisie zelf niets aan doen,
maar dat kan de televisie wel aan de
bedroevend slechte programma's die
ons wordt'n voorgeschoteld.

:'\iIisschit'n wordt cr nergens ter wereld
zoveel gemopperd op de televisie als in
Nt'derland. Toch zag Veronica er winst
in om et'n elgell zelfstandige zender te
beginnen. Zo hebhen wc nu al zeven
Nederlandse zenders op de kabel.
;...Iisschien zal het gemopper ook toene-
men, maar toch blijven die moppereJl(it'
Nederlanders kijken n,lar hun televisie-
TOestel,al was het maar voor het nieuws.
En veel Nederlanders hehben daarnaast
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nog een of meer kranten om hun
nieuwsgierigheid te bevredigen.

Je kunt her je eigenlijk niet goed voor-
stellen, maar er zijn nog landen waar te-
k'visie geen rol spedt, omdat die landen
te arm zijn voor zo'n duur pretpark. Er
zijn ook nog veel plekken op de aarde
\vaar wel televisie wordt uitgezonden,
maar waar veel mensen er niet naar kun-
nen kijken. Er verschijnen in dergelijke
landen wel kranten, maar veel inwoners
kunnt'n die gewoonweg niet lezen, om-
dat ze nooit naar school hebben kunllen
gaan.

Too.:h \vil1en ook dil' mensen wel weten
wat er III hun eigen land en daarbuiten
gebeurt. Dus in die landen is radio in alle
0fzichten veel bebngrijkl'r dan de krant
o de televisie. \'\'anr wat heh je aan een
krant, als je niet kan Iezt'n? En wat heb je
aan televisieprogramma's als 1e te arm
bent om een toestel te kopen? Trouwens,
ook al kan je wel een toestel kopen, wat
heh je aan een televisietoestel als je gcen
electriciteit in je huÎs hebt?

Mensen die niet lezen kunnen en geen
electriciteit hebben kunnen wel een
goedkoop radiootje kopen, ook in arme
landen. ;...Iaar ook in een rijk land als
Zuid.Afrika is radio veel belangrijker
dan tdevisie. Zuid.Afrika is niet echt,
wat ie noemt, een arm land, want et zit
niet alleen veel ~oud in de grond, maar
ook steenkool en andere mineralen. Van
alk, landen in Afrika heeft Zuid.Afrika
ook de meeste industrie, de meeste vil-
la's, de heste wegen en de meeste luxe
auto's.

Zuid-Afrika produceert maar liefst de
helft van alle electriciteit die in Afrika
wordt gehruikt, maar in het eigen land
kunnen 24 miljoen van de 40 miljoen
Zuidafrikanen niet over electriciteit he-
schikken. Dus meer dan de helft van de
Zuidafrikanen kunnen niet eens naar te-
levisie kijken, ook al zouden ze een toe-
stel kunnen kopen. Sterker nog: uit on-
derwek blijkt, dat in feite hooguit 20%
vall de Zuidafrikant'n televisie kijken.
AtJar liefst SO'Y•.•van alle lw,ure gezin-
nen in de vroegere thuislanden hebben
nog steeds geen c1ectriciteir. En minder
dan I% van de zwarte hevolking kan
over een telefoon beschikken.

Er wonen in her rijke Zuid"Afrika veel
mensen die in hun mooie huis een pracht
van een televisietoesTel hehhen staan.
.\laar daarnaast ziin er heel veel arme

!'? mensen. die daar geen geld voor hehht'll,
~ want de apartheid hield hen arm. En het

Wat is de mode?
Het is 1I0gma,lT pas geleden.
Nederland had een sociaal gezicht.
Veel 'Mdruk op:
-zorg l'oor allderen,
-rekenen op anderen ....
soms teil koste l'all eigen veralltwoorde-
Iiikheid;
-aandacht voor werkelozen, zieken ...
-de groep is belangriik; het is altiid ge-
l'en en "eml'lI.

-Lel'en is samell-lel'ell.

\Vat is de /Ilode?

Het is lIog maar sinds kort.
l\i.'ederfmld I)(>eft een individualistisch
~wzicht.
Veel n,ldruk op:
-kom I>oor jezelf Ol',
-neem l'erantU'oordelijklJcid voor jezelf;
de amler knokt ook maar l'{)()r zichzelf
-de groep staat in dienst I'an JOIl.

Samen-levell
Oller-fevell
Het levelI is beide
Of lIiet SOIl/S?

Ulat denk iii I,'ande mode?

Steven

was ook de schuld van de apartheid dat
veel zwarte Zuidafrikant'n geen onder-
wijs kregen, omdat er geen plaats was
op school of omdat er geen school in
hun huurt was. En de zwarte
Zuidafrikanen die wel naar school kon-
den. kregen ronduit slecht onderwijs.
Officieel kunnen 12,5 miljoen zwartt'
Zuidafrikanen niet lezen of schriiven,
maar andere schattingen zeggen dat het
,lantal analfabeten eerder het duhhele is:
60%. Hooguit 10% van alle
Zllidafrikanen leest een krant en dat ziin
voornamelijk hlanken. Dus veel
Zuidafrikanen moeten wel n,lar de radio
luisteren als ze weten willen wat er in
hun eigen land geheurt. Eén voordeel is,
dat ze nooit hoeven te mopperen over
die slechte televisieprogramma's.

Karel Roskam



OSDO RP POSSE:
RAPPEN IN JE MOERSTAAL

Stel, je gaat een partijtje stevige rapmuziek nict uit de weg, maar al dat ge.
klets over de heftige achterbuurten van Amerika begint je de keel uit te han-
gen. Je leeft tenslotte in Nederland, nietwaar? En ook al behoort de
Amerikaanse cap nog steeds tot de beste die er gemaakt wordt, wat moet je
nou met gedetailleerde beschrijvingen van gang.warfare, drive-by slJoot-
ings, mUK$/ngs. of de keiharde realiteit van de verpauperde achterbuurten
van het rilkste land ter wereld? Het antwoord op deze brandende vragen
toert sinds een paar jaar door Nederland onder de naam Osdorp Posse.

In 1992 liet deze Amsterdamse rap-crew
voor het eerst op de plaat van zich ho-
ren. Op een verzamel-CD met
Nederlandstalige cap in de moerstaal
valt de Osdorp Posse op door hrr kei-
harde en rauwe geluid van de hardcore
hip hop. In 1992 komt Je debuut-CD
'Osdorp Stijl' uit. Ook hier laten de
groepsleden Oef P, King, IJsblok en Seda
horen dat ze nog steeds op Je weg zitten
die 7.eeerder \varen ingeslagen. Keiharde
gangster-rapliedjes met l'\ederlandse
teksten vertellen over het leven van alle-
dag. In liedjes zoals 'Moordenaars',
'Hard met m'n hart" 'Dump die junk' en
'Katholieke Trut' nemen de rappers geen
blad voor de mond. In hetzelfde jaar
verschijnt ook de CD 'Roffer dan ooit'.
Vooral de belevenissen van de bandIe.
den in de Amsterdamse buurt Osdorp
komen luidruchtig ter sprake.
Natuurlijk zijn de verhalen zwaar aan-
gedikt om zo toch een beetje aan te slui-

ten bij de Amerikaanse rap en het geheel
zo Ncw York-achtig te laten klinken. De
teksten 7.ijn vaak letterlijk en ook wor-
den een soort 'vertalingen' uit het Engels
gebruikt, wat grappige nieuwe woorden
oplevert, wals 'haard koor' in plaats van
'hard core" of 'mffer' in plaats van
'rougher', Ook maakt de groep graag
gebruik van krachttermen die in de
Amsterd"mse scene gebruikt worden.

INSPIRATIEBRONNEN
Onlangs op TV omdat de groep een
pop-prijs in ontvangst mocht nemen,
vertelde één van de leden dat bewust
voor rap. teksten in
het Nederlands is ge-
kozen. Ik kan me be-
ter /liten In /1//1/1
moerstaal, en boven-
dien is het ook nieuw
wat we doen.

De Osdorp Posse heeft inmiddels een
spoor van CD's achter zich gelaten. Na
het debuut en 'Roffer dan ooit' volgden
in 1993 'Vlijmscherp' en in 1995 'Afslag
Osdorp'. In liedjes als 'Dood aan de ra-
dio', 'Ghetto'tje spelen', 'De nachtmer-
rie van een terrorist', 'Vlijmscherp' en
'Het laatste \voord' geven de rappers
weer onomwonden hUIl mening over
zichzelf, hun omgeving, Nederland en
de wereld, maar ook politieke zaken
worden met een scherp mesje tot het bot
ontleed. De inspiratie haalt de band
overal vandaan, door goed te bekijken
wat cr zich zoal afspeelt in de
Nederlandse samenleving. Ook bij an-
dere Nederlandse r.lpgroepen heeft de
groep veel aanzien.

Wie de band wel eens li,'e in actie heeft
gezien, weet dat hel er ruig aan toe ~aat.
De rappers staan geen moment stil en
nemen hezit van hel hele podium. i\.tet
een enorme energie worden de teksten

als uit een machinegeweer de zaal in ge-
sproeid. Osdorp Posse kreeg dan ook
snel een goede en verdiende live-reputa-
(ic. Zwetend tennen de vier rappers als
be7.etenen heen en weer, ondertussen al-
lerlei harde verhalen in de microfoons
brullend, Indrukwekkende momemen
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tijdens hun optredens zijn, als de rap-
pers rake teksten uit de luchrslukken en
er vervolgens improviseren op gaan
rappen. Wie wel ecos ecn versje voor
Sinterklaas heeft moeten schril' ven, weet
waarschijnlijk wel hoc moei ijk het is
om iets goed te bren rijmen, en het dan
ook nog leuk re laten zijn.

Op het podium is er geen muziekinstru-
ment te zien, maar \'oor sommige liedjes
maakt Osdorp Posse gchruik van tapes
met heftige gitaaraccoorden en beuken-
de drums. De ritmes van de andere lied-
jes komen ook van taperecorders. In an-
dere gevallen produceren de bandleden
zelf ritme-geluiden in de microfoons.
Human-beatbox heet zoiets În rap-ter-
men. Het resultaat is uitermate heavy en
doet eigenlijk niet in kracht onder voor
de Amerikaanse broertjes van de Posse.
Inmiddels ga:lt het voor de wind met de
rappers uit de Amsterdamse wijk
Osdorp. Op dit moment probeert de
groep België voor zich te winnen.
Doordat hun teksten in het Nederlands
zijn, moet dat niet zo'n probleem zijn.
Hoe het verder
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moet in het buitenland met Osdorp
Posse, is natuurlijk de vraag. De taal IS
immers altijd een moeilil'kheid; het is
niet voor niets dat zovee Nederlandse
bands liever in het Engels zingen, want
dan bereik je gewoon een veel groter
publiek. :\tlaar het is juist het gebruik
van de Nederlandse taal waannee de
band zich weet te onderscheiden. Ook
de manier, waarop Osdorp Posse
nieuwe woorden verzint, zorgt er-
voor dat je met veel plezier naar de
liedjes gaat zitten luisteren. Het lijkt
erop dat de keuze om in de moer-
staal te gaan rappen, een goede is ge-
weest, het legt de Amsterdamse
band in ieder geval geen windeieren.

De rappers zijn in ieder geval de
eersten geweest die de naam van
een tamelijk onbekend stadsdeel tot
over de Amsterdamse grenzen, en
zelfs tot in België, hebben weten te
brengen.

Thcu Pa)'mans



Oorlog
Van de Engeland wonende en
werkende Chris Paling
(Nederlandser kan haast niet)
vers<;:heenvorig jaar de roman
Na de luehtaam'al in \'ertaling,
In hoofdlijnen is het verhaal snel
verteld.
Centrale figuur in de roman is
Gregory Swift die tijdens de oor-
log, bij een Duits bombardement
op Londen, zijn vrouwen huis
verliest. Hij vnlaat de stad om
enige tijd hij zijn zuster Dorothy
in 11anchester te gaan logeren.
In verwarde toestand komt hij
daar ook aan: ik denk dat ik
misschien bezig be" gek te wor.
den. Ondanks het feit dat hij
niet direkt met open armen
wordt ontvangen, heeft zijn zus-
ter wel begrip voor ûjn situatie:
Alles is je bij voorbaat ~'ergeve",
Gregory. Kom jij maar bij OIIS
el"" poosfe gek zijn. Gregory
raakt evenwel Hij snel in een
geestelijke crisis en wordt opge-
nomen in een psychiatrisch zie-
kenhuis waaruit hij tenslotte
\'lucht om terug te keren naar
Londen,
.\laar Paling schotelt de lezer een
verre van recht-toe.recht-aan ro-
man \'oor. In de loop van het
verhaal vloeien in toenemende
mate droom en werkelijkheid in

"I~-~~-

,.(---
elkaar over waarbij het gegeven
of hij naast zijn vrouw ook nog
een zoontje hij het bombarde-
ment heeft verloren het meest
saillante verhaal in het verhaal
is. \X'aarmee de roman meer vra-
gen oproept dan er antwoorden
in te vinden zijn. De flaptekst
spreekt van een indrukwekkend
debuut en dat is bepaald niet
overdreven.
Chris I'aling: Na de luchlaanval.
Van Gennep, Amsterdam. 1994.
138 blz. i 34,90.(WH)
Overspel
Het zal je maar geheuren: ie man
of vriend wordt verliefd op een
ander.

Het zal je maar geheuren: je
wordt als getrouwde man ver-
liefd op een ander.
Het zal je maar geheuren: je
wordt vl."fliefdop een getrouwde
man of vrouw,
Het kan iedereen gebeuren, Er
zijn mensen die denken dat je je
cr met succes tegen kunt verzet-
ten, ~nou, dan wordt je toch niet
verliefd als je niet wil"; de men.
sen die het overkomt voelen het
meestal als een soort natuur-
ramp. Je kunt je er tegen probe-
ren te wapenen, maar als je er
eenmaal midden ill zit overkomt
het je gewoon. Je kunt hoogstens
proberen de schade zoveel mo-
gelijk te beperken, schade aan de
ander, de partner en aan jezelf.
Het hoek De indrîng~ter van
Tineke lkishuizen en Annette
~leffels kan daar een handje bij
helpen. Nergens wordt gesuAAe-

reerd dat iemand 'schuld' heeft
aan de ontstane driehOl"ksver-
houding, er wordt aan de hand
van een aantal persoonlijke ver-
hall'n besproken wat men mis.
schien ncter had kunnen doen
toen het eenmaal zo ver was.
De verhalen gaan over vrouwen
en zijn misschien wel daarom w
leerl.aam voor mannen: wat
doen zij de dames aan met hun
overspelig gedrag? Interessant is
dat de schrijfster niet moralis-
tisch negatief doen over de ge-
heime verhouding. Dat lijkt nog
steeds de beste oplossing, in elk
geval de rnimt schadelijke zo
lang het geheim is. Daarna is de
schade echter des te groter, juist
vanwege het bedrog, en wic wil
dat op zijn of haar geweten heb"
ben? Lees en oordeel zelf!
Tineke Beishuizen, Annette
HeffeIs: De IndringSler, over
vrouwen die je man willen
inpikken. Het SpeClrum/Scala,
Utrecht 1995.224 blz.
i 24,90.UM}
Oorlogsgebieden
'Artsen zonder Grenl .•.•n' vroeg
\'ijf auteurs (Chris Keulcmans,
Stephan Sanders, Anja
:\1eulcnbelt, Tim Krahhf en
Emma Brum) een verhaal te
schrijven over het leven in een
oorlogsgebied. Elk van hen ging
naar een land waar oorlog soms
al jarenlang het dagelijks leven
ontwricht, Hun verhalen (over
resp. de Kaukasus, Peru, de
Gazastrook, CamboJja en Sri

Lanka) staan (naast bijdragen
van krantelel.ers) afgedrukt in Je
pocket Een mens leeft omdat hij
gehoren is.
Voor dat Tim Krabhé naar het
gehied van de Rode Khmer af-
reisde nllld hij een hcrichtje over
Cambodja: de Rode Khmer had
el''' trein ovew,lllen e" negen
passagier5 vermoord waarhij het
hoofd \'an een Westerling was
afgehakt omdat elm afgehakt
Wlesters hoofd de Rode Khmer-
5triider etll premie {'an achttien-
duizend do/lar oplevert. Krabhé
faxte daarop naar Phnom Penh
dat zijn achting voor 'Artsen
wnder Grenzen' zeer was geste-
gen, doch zijn animo voor de
onderneming in het geheel niet.
De animo zakt nog verder wan-
neer hij de chef de mission van
de gecombineerde Nednlands-
Belgisch.Zwitsere missie van
:\tSF (Médicins sans Frontières)
deelgenoot maakt van zijn zor-
gen omtrent de veiligheid van
het binnenlands vliegen in lan-
den als Cambodja (Dallr heb je
helemao.ll gelijk in. Die veertig
jaar oude AlltOllO{' waarmee ik
iedere keer ~'(mPhnom Penh
IIJJr BattJlIlbang (,lieg ... Je
vrJJgt je af hoe dat ding aan el.
kaar blijft hange'I, Hij is /log
Il(}oit get.allen, do.llis hel beste
wat ik er ~'i111 kan zegge).
Toch vertrok Tim Krabhé naar
Camhodja hetgeen een allesl.ins
lezenswaardig (dat geldt voor de
andere hijdragen evenzeer) ver-
slag opleverde.
Tim Krabb~ e.a.: f,en mens leeft
omdat hij geboren k De Geus,
Breda. 1995. 156 blz.
i 12,50.(WH)
Religie van het hart

Het soe(i5/1fe is een m}'stieke
stroming, het kel/t geen dogma's
die ;e moel belijden om er bi; te
horen .... Het is iels wat je //loet
lévell, het is de religie van hel
hart .... , aldus dr II.J. Witteveen,
die onlangs 1.ijn boek Universeel
soefisme publiceerde en het de
ondertitel meegaf De weg van
liefde, harmonie en schoonheid.
Voor de oud-politicus Witteveen
(1921), die onder meer hoogle-
raar economie was in
Rotterdam, minister van finan-
ciën en directeur van het
Internationaal :\1onetair Fonds

in Washington, zijn de soefi-uit-
gangspunten van eenheid, e\'en-
wicht en consensus steeds sleu-
telhegrippen in zijn werk ge-
weest.
De eerste huofdstukken zijn ge-
wijd aan de grondlegger van het
universeel soefisme, de Indiase
mysticus en musicus Hauat
Inayar Khan (1882-1927),
Vanaf zijn vertrek in 1910 naar
Ncw York, en IMer in Engeland,
Rusland en Frankrijk, droeg hij
de klassieke Oosterse soefi-
boodschap van harmonie tussen
innerlijke en uiterlijke wereld uit
in het Westen. Daarbij ging het
hem er om de verschillende reli-
gies samen te brengen, niet om
een nieuwe godsdienst in het le-
ven te roepen. Die komellde lve-
reldreligie zou iets leve"ds i" de
ziel, het denkelI ('11 het hart va"
de mells zijn, waarbij het leven-
de in het harlliefde is.
Gaandeweg richt het boek zich

meer op de concrete werkelijk-
heid van mensen. Het ga<lt dan
over zaken als zelfverwezenlij-
king, geestelijke training, menta-
le zuivering en de kennis \'an
goed en kwaad, morele evolutie
en overwinning van het ego, de
betekenis van geluid in her leven
van de mens, gezondheid en
(geestelijk) genezen (lnayat
Khan was zelf een groot gene-
zer). In het laatste hoofdstuk,
'Het vredesideaal' , behandelt
Witteveen enkele maatschappe-
lijke aspecten van het soefisme:
het scheppen en bevorderen van
innerlijke vrede, vrede tussen de
naties, integratie van de wereld-
economie, gemeenschappelijke
idealen en universeel religieus
bewustzijn.
Een idealistisch en praktisçh in-
spirerend boek.
Dr. H.J. WÎueveen: Universeel
soefisme. Servire, Utrecht 1995.
210 blz. geb. geill. i39,50.(FS)
Alleenzijn
Mijnheer en het meisje is de met
veel humor en ironie geschreven
nieuwe roman van de Vlaamse
auteur Dirk Verhruggen.
Hoofdpersoon is Kamiel Peeters,
een onopvallende man van mid-
delbare leeftijd die als boekhou-
der bij het gasbedrijf werkt. Het
leven van dele Kamiel kent wei-
nig hoogte- en dieptepunten en
vrouwen spelen geen rol in zijn
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hestaan (Kamiels grute l'en/ril'!
I/-'</Sdi/t hij nooit et'1I l'rol/lII Kl"
kend had. Uitgezol/dad zijn
mUl'der IUltuur/ijk ... (... ) Het
was .s:riel'etld om al zo ulld Ie
zijn t'n nug steeds maagd].
Hel was vanwege d,u gevoel van
onHt'd(' dM hij was begonnen
met het plaatsen van contactad-
vertenties 111<1<lrals ;C"hem dan
ulllmuel/('n, raaktelI zelfs d('Z('
ulwuldane dames er !'Tij vlug
vall uI'ertuigd dal Zt' met hem al-

leen ma,lr korlstondig N/ zeer
uIIJI,e/ukkif.:zouden Sall1('III1'I.('II.

Op een d,lg komt de jonge Gina
Bruzzo bij het gasot'drijf werken
en verandert Kamiels voortkab-
belt."mlbestaan drastisch. !Je
vriendelijke en ingetngen Kamic1
oeeft namelijk een grule a,m-
trekkingskracht op de mooie
Gina. Het komt zelfs tOl een ge-
zamenlijke vakantie in Italië die
uitloopt op een teleurstelling.
Allh'lllS '.uur Gina wam Kamiel
kOmllhuis tot hel in~ichl d,1t
7.0'n "emOliunde" manier van
leven niet bij hem pa,t (fk heb
liever dat alles gewooll hlijft, in
el'ellll'icht).
Luchri~e maar n~rÎijnde roman.
Dirk Verbruggen: ~tijnheer en
hel meisje. De Geus, Hreda.
1995. 1.;R blz. geb.! .12,90.
(\VH)

Gesloten <.:ickeI
Al eerder werd t'r aandacht he-
steed aan 'Gestolen Tijd' van
Rubert Guddard. !Jat hoek vond
ik al een prachtigc thriller. :\let
Gesloten cirkel overtrefl
Goddard zijn voorgaande hue-
ken.

liet is 1931. Aan booru van het
luxe tram;atianrische schip
Empress of IIritain hcvinuen zich
twee Engelse uplichters, Hugh
Horton en Max Wingate. Ze
zijn op de vlucht uit ue
Verenigde Staten. Aan hoord be-
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vindt zich ook Diana
Charnwood, uoçhter van de im-
mens rijke I-'ahian Charnwood,
een uitstekend doelwit voor de
beide oplichters. Ze spreken af
Diana te verleiden tot een huwe-
lijk, om vervolgcm dc rijke va-
der daarmee Ie knnncn çhame-
ren. :\lax trouwl mei Diana,
maar wordt wt'rkeliJk verliefd
op haar en weigert de afkoop-
som van haar vader te accepte-
ren. Wanneer Fabian
Charnwood wordt vermoord,
slaat ~Iax echtcr op de v!ul"hr.
Daarmee staal Hugh voor uc bij-
na onmogeliJke taak de on.
schuld van zijn vriend te bewij-
H'n. Een taak die alleen maar
moeilijker wordt wanlleer hil
uuk nug op het spoor komt van
een organisatie die de loop van
de wereldgeschiedcnis ccn gru-
wdijke wending heeft gegeven ..
I{oben Goddard: Gnloten cir-
kel. BZZTÎJH, Den Haag 1995,
364 blz. f 39,$O.(EK)

Afrikaanse idylle
De winkell',m Sidi Alaw()d was
!'erreU'CRde meest uilnodigl"lde
11<l1lde hele h'lI/de/spo,l.
Zo begint Eoou Diooa (Gambia,
1943) zijn roman Fafa - Een
id}'l1eaan de ue"er van de
Gamhia (1989). Die winkel ver.
vult cru,;iale functie> in de ro-
man, O.J. als dagelijks omllloe-
tingspunt van de vier manndijke

Ehou Di 1,1,,1

hoofdpersonen. D,lar is de win-
kelier Sidi :\1asood, die de pLu.
tcland<;vrouwen nog eerder I.ijn
winkel inlokt met zijn gramltlO.
foonmuziek dan met zijn
O'Hterse <;wffcn en parfums.
Sidi's nachlwaker is de simpele
uorpeling Fafa, voortdurend
b'lng •.oor ue stemmen van zijn
drie onzil"htbare kwelgee<;ten
(potentiële inbrekers) en wanho-
pig verliefd op hel meer ontwik-
kelde sradmei<;je Kombch. Dan
is er de lllank lopcude zwarle
Querre-"luJtorze, die ocween in
de oorlog van' 14 -' 18 Ie hebben
gev'xhtcn e1/ ,/a,lrlJm ll'arell zijn
b,'en ('n ziJn arm lilt Jl,edeeltdi;k
.'a'/ m"taa/. Ten<;lolll. Ul'
Professor, een leraar uie een ze-
'lIIll'inz/nkiIlR (had) Rehad JU/ddt
hij in de Tll'e"ile Wereldoorlog
,lis dienstplichtix soldaat in
Birma Kediend had. Voor "',
oor/OR I'ad hij in Dl/itsl'lmi aan
d" Imil,,,,,itát /'an Tiibin;,:"" ge-

,II/dard, Te pas en te onpas be-
gint delt' halfwaanlinnigl' voor
te lell'll uit één van de rwee hoe.
ken die hij altijd meedraagl:
'Veiliger :\Ioederschap. en de
'Herdersgedichten' van
Vergilius.
Door de sfeervolle naruurschil-
deringen en de licfderijke uit-
l.'l/:etdingvan de hnofdfiplren
zou je hijna vergt'ren dat hier
ook nug een prachtig \'erhaal
wordt verrt'ld over ware liefde,
met humor en lc\"Cnswijsheid.
!Jat verhaal wordt in feite vooral
gedragen door ue -slechts sçhijn-
baar op het tweede plan opere-
rende- vwuwcn Kumbeh. :\lary
en tanre CeUia met hun sterke
realiteilsgevoel. Fen fOJllMIals
een flonkerend juweel.
Ebou Dibha: Fafa. Vert.
Hannekt' Rich,ud-Nulbey.ln de
Knipsçhecr, Amslerdam 199.;.
256 blz.! 37,50,(FS)

Jiskefet
llet <;atirische progralllma
'Ji,kefl.'r" heeft de afgelopen j,J-
ren een vaste groep kijkers aan
zich weten IChinuen. Voor lief-

hebbers van ueze humor is cr
goed nieuws te melden. Onlangs
I"(~rscheennamelijk de complere
tekst van de serie de
Dierenwinkel (Jie in uit pro-

gramma Joor de VPRO-TV ge.
durende ue <;eizoenen 1993 t/m
1995 werd uitgezonden) in
boekvorm. Tilel (hoe kan het
anders): de Dierenwinkel.
[n deu serie draaide het steeds
om d,' kolderieke conversalil'
tussen de verkoper (lIerman
Koen) en zijn klanten (:\Iichiel
Romnn en Kl."'s Prins). Voor de
niet-i~gewijden een klein voor-
proefje van del<' humor.
Klam leest in ue etalage een
hord met de tekst: "\'\'egens wa-
lerschade dieren halve priis~.
Klant treedt binnen.
Vakoper: W'dt km/ ik I'oor"
doen?
Klant: Ik !lrb het bord ill de eta-
/'Ige gelezelI.
Vcrkopcr: Een br.llldie i'l h"t
magazijn. Geen rookschade, <l/-
leen WIlter. I[,wvt'd dinl"/ h,1<!11
;'1ged.u:1Jtell?
Klant: Drie!
Vcrkopcr: Dan hel) ik hier pre-
cies wat 11 wekt. (pakt urie Jo-
l.en met de ctikenen Schaap,
Duif Çl\Vis.) W'ilr 11 dl' dieren
'lOg zielI;
Klant: Ik Wil dolgraag een blik
op het ,,-hadp willen werpelI.
Vcrkoper: Dat hm (licht het
dl'ksel van dc doos. Uit ue doos
klinkt geblaat en gl'nics).
Klant: Nou, die heeft belmor/ijk
kOl/ te pakken, ug.
Verkoper: Alle 4Repriisde die.
ren ziin tijdeIIs het nablussen
snip<,erkoll,/('n geu'ordClI. Alleen
de pillKllitl heelt zich er na,lr lJe-
horen doorh{'{'ll wl"tcn te Sld,ul.
Jiskefel: de Dierenwinkel. De
Harmonie, Amsterdam, 1995.
108 blz. Geb.! "~..j,90.(WH)

\Vim I/ei,
Erika Krijt

]o(ln •.\-Ierel/s
[-<'ril/Ik Spudstra



MENSEN EN MENSEN
Er zijn -ongeacht het verschil tussen
mannen en vrouwell- op z'n minst twcc
soorten mensen. Om het niet al te inge-
wikkeld te maken, noem ik ze gemaks-
halve 'sponzen' en 'hronnen'. Er zijn
nogal wat verschillen tussen beiden.
Toch is er ook dat ze gezamenlijk heb-
ben. Beiden houden ten opZIchte van el-
kaar een evenwÎcht in stand. Laten we
het maar ecns hezien.

Kenmt'rkend voor een spons is dat hij
nogal wat water uit zijn directe omge-
vÎng weet te zuigen. Voor mensen hete~
kent dat aandacht. Soms is het vragen
van die aandacht direct en ondubbelzin-
nig, een andere keer veel subtieler. De
aandacht richt zich altijd op een tekort
en uit lIch in structureel klagen tot aan
ZÎckzijn toe. De klagers kennen we alle-
maal, de zieke laat zich echter minder a[s
spons ontdekken. Jaren geleden leerde
ik iemand kennen die vaak hedlegerig
was. Betrokkene leek dan nagenoeg ver-
lamd en had altijd iemand nodig om ge-
holpt'n te worden. Omdat het alleen-
staande betrof, werd een heel netwerk
van wrgers georganiseerd. Als 'dank
voor de zorg' knapte de zieke na enige
tijd weer op. Omdat het leven gewoon
doorging trokken de zorgers zich vervol-
gens terug in hun eigen beslommerin-

gen. Het steeds sterket gevoelde gemis
aan aandacht bracht de alleenstaande er
vervolgens toe om opnieuw ziek te wor-
den. Daarmee werd het bizarre spel van
vraag en aanbod ook opnieuw herhaald.
De oorzaak van het sponzengedrag is
lang niet altijd helder, maar moet toch
nogal eens gezocht worden in het onder-
huis van diepgewortelde angsten.

Een beetje bron spuit ongeremd in het
rond. De menselijk hron is in het meest
extreme geval uitsluitend op zijn omge-
ving gericht. Het heeft wel wat, die men-
sen die altijd met anderen hezig zijn. Het
zijn de activisten, die doorgaans grote
waardering krijgen voor hun hulpvaar-
digheid. Toch zit er soms een adder on-
der het gras. Het gif zit in het belang dat
de helpers vaak koesteren. Als je maar
genoeg aandacht geeft aan anderen,
hoef je niet toe te komen aan het eigen
ongenoegen. Dat ongenoegen kan heel
verschillend zijn. Bij de politie heb ik in-
dertijd iemand leren kennen, die zich ui-
termate verdienstelijk maakte in de huis-
houdelijke activiteiten van het bedrijf.
Het leverde hem op den duur, geloof ik,
zelfs een haan op hij de interne dienst.
Onderliggend speelde echter zijn angst
om conflictre1atles aan te gaan met fout-
parkeerders en dronken vechters hazen

Raadslieden - waar en wie

op zaterdagavond in ovetvolle cafês.
Andere gewaardeerde bronnen proberen
te ontsnappen aan nJre ervaringen uit
hun verleden, weer anderen aan een
slecht huwelijk of anderszins een onver-
mogen bij 7.ichzelf te komen. Het pro-
bleem met de bronnen en sponzen is, dar
ze ten opzichte van elkaar in lang niet al-
le gevallen een erg gezond systeem in
stand kunnen houden. De êên houdt het
problematische gedrag van de ander in
stand.

Gelukkig zijn er niet zoveel mensen op
wie de gescherste karikaturen helemaal
van toepassing zijn. Tegelijkertijd is het
ook waar dat de meeste mensen bij tij-
den weleens wat vertonen van het he-
schreven gedrag. Zelfs zo, dat je jezelf
dan weleens afvraagt of het niet een
beetje minder kan. Nu dat laatsre is
doorgaans wel het geval. Het kan best
wat minder als we wat meer aandacht
voor onze kelderruimte hebben en voor
de dingen, die van uit het weggestopte
schemergebied van ons bestaan bij tij-
den toch zo'n prominente rol spelen.
Kortom: een pleidooi voor de kwetsbare
mens die de moed heeft om te praten
over wat hem beweegt.

Raadsman jan Su{man

Bureau
Wezepft Hardel
Vlb. Twenthe
Oirschot
St'edorf
Rotterdaml
Doorn
Arnhem
Den Helder
Steenwijk
Den Helder
Den Hdder
Utrecht (Kma 1')
Assen
Ween
Driehuis.
Den Helder
Ede
De Pl.el
Seedorf
Ulrecht
Rheindahlen
Ermelo
Oirschor
Amersfoort
Volkel
Schaarsbergen
Schaarso.,rgen
Seedorf
V"ghUWeen
Leeuwarden
Rotterdam
Curaçao

Hoofdraadsman
Stafraadsvrouw
Coornhcrthuis
(raadsman)
(raadsman)

Naam
l.J.H. (Lex) Bcekers

I.l. (Immy) Ikiier
J. (Jal.'lJueslvan den Blink
K. (Klazien) van Brandwijk-Wilrjer

E.Y. (Ellen) Bremer
c.c. (Tineke) Dckker-Ilundling
A.B. (Adei) van Deunen
J. (Joop) Floksrra
R. P. (Rob) Geene
J.J. (Jaap) GelJle
W.A. (Ban) Hctchrij
C.H. (Kees) van der Hilsr

C. (Carine) van Hinre
A.H.T. (Ad) Hornis
t.G. (!'rits) van de Kolk
B.J.T. (Ben) van der Linden
B.~t. (lkernoud) :.1oojen
J.G.J. (Jan) Nauts
l.I'. (Irma) Jacohs
V.J.B.:.1. (Vim:entl Peeters
K.S. (Kees) Roza
P. (Peter) Samwel
G. (Gerard) Snels
:\t. (Marijke) van der Srigche1-Wijngaard
J.W.F. (Jan) Su[man
J.F..~1. (Josél Verheyen
G.J. (Gerrit) Vlietsrra
.\I.c. (Mart) Vogels
:\1. J. (Marias) van Dorp

W.H. (Wim) Heii
J.J. (Joan) Merens

J. (Jan) den Boer
J.M. (Joost) van Langen

Telefoon bureau
0525.658109

040-262790912627913
00.4942817510, rsr. 2285
010.45393411281

0223-652089
0521-348754
0223-656820
0223.652089
0]0-23652]4
0592-358574
076-5273]41

0255-561222
08]8-681826
00-493598872
04942817510, tsr. 2285/2286
030-2365234
00.4924344572
0341-477809/477810
vervallen
0]3-4607051

026-3533377 of 3532774
026-3532752 of 3532774
00-4942817510, {Sr 2285
073.6881564 of 0495-582702
058-2346826
010.45393411281
00-5999637136

030-6914436
030.69144.l6 of 6920906

030.6914060
030-6914060

MDm

.06 - 514 - 609.1

.06.549 -7913

.06 - 594.2285

.06 - 213 - 3411281

.06.202.617

.06 - 517 - 335
• 06 . 209 . 52089
.06-532-264J
.06.209.56820
• 06 . 209 - 52089
• 06 - 557 - 5234
.06.541-8574
.06.571l-702

.06.219-204
"06-678-1826
"06.443-259
.06-594-2285
"06-557-5234

"06-533-7810

.06-500-7051
• 06 . 510 - 6306/8305
.06.564-2774
.06-564-2774
.06 - 594 - 2285
.06-531-1564
.06-519-6826
.06.213.341/281

Telefoon privé
038-4212656

073-6445711
00.4942848629
0348-414787

026-4821867
0299-403525
0522-262273
072-5641080
0223.644487
075.670.1705
0516.513579
013-5425425

0172.213248
0.)0-293780R
045-5212183
OO.4942R197009
035-6234907
00.49-24345995
0341-.)58156
0164-247215
020-63237R5
024.3563833
024-3229069
0318-591675
00-4942818445
024.3732564
0511-472385
033.4952099
00-599965!:1948

0521-513657
026-3629745

0321-318934
0317-410205
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